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VISI BROpKLYNIEČIAI IR iS^TYORKIECIAI Į DIDINGĄJĮ
GEGUŽINĖS MINĖJIMĄ SEKMADIENI, YANKEE STADIUME, M Y

KRISLAI
Gegužės Pirmoji šiemet.
Yankee Stadiume Bus De

šimtys Tūkst. Žmonių.
Pono K. Pilėno Laiškas 

Anglų Spaudoje.
Per Sekamuosius šešius 

Mėnesius. . .
Rašo R. MIZARA

. Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

šiandien Pirmoji Gegužės— 
istorinė, • tarptautinė darbo 
žmonių šventė.

Šiemet- Gegužės Pirmąją 
mes dirbame. jšiemet, kaip 
skaitytojas mato, šią dieną iš
eina ir Laisvė.

Šių metų gegužės pirmoji 
įvyksta naujose sąlygose — vi
suotino karo sąlygose. Vyriau
sias kiekvieno laisvę mylinčio 
žmogaus obalsis šiandien tik 
tokįs:

Juo greičiau fašistinę Ašį 
sumušti ir pasauliui pastovią 
taiką laimėti.
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nai besąlyginiai pasiduos, kol 
jinai padės ginklą ir iškels 
rankas!

Amerikoje šiemet darbinin
kai neruoš jokių paradų, jokių 
gatvėse eisenų, jokių demons
tracijų. Tačiau ši diena bus ki
taip paminėta — kiekviename 
mieste savotiškai.

štai New Yorke rytoj, ge
gužės 2 dieną, įvyks milžiniš
kas žmonių susibūrimas Į gar
sųjį Yankee Stadiumą.

. Ten bus iškelti dienos klau
psimai, kurių tarpe vyraus an
trojo fronto Europoje klausi
mas.

Antrasis frontas reiškia grei
tesnį pergalės pasiekimą. An
trasis frontas — degąs klau
simas visoms Jungtinėms Tau
toms.

Dalyvauki! rytoj Yankee 
Stadiume I

Dalyvaukit didžiuliame žmo
nių susibūrime, kurį šaukia or- 
gahizuoti New Yorko miesto 
darbininkai. Išgirskite didžių
jų. mūsų krašto vywų kalbas ir 
prisidėkite prie milžiniško ko- 
lektyvio šio miesto žmonių pa
reiškimo.

Šitaip darydami, jūs prisidė
site prie tinkamo minėjimo 
Gegužės Pirmosios.

Pereito trečiadienio dienraš- 
* čio Herald-Tribune laidoje Ca

simir P. Palmer (Pilėnas) pa
rašė ilgoką laišką Lietuvos 
klausimu. • Jame autorius už
duoda tiems ponams, kurie 
šiandięnl tiek daug ir taip gar-, 
šiai šdkaloja dėl “Lietuvos ne
priklausomybės.”

Ponas Pilėnas parodo politi
nį Smetonos veidą; jis atiden
gia tą faktą, kaip Škirpa orga
nizavo Berlyne smetonininkus, 
kurie paskui (1941 m., birže
lio mėn.) padėjo Hitleriui 
“laisvinti” Lietuvą. O tūli sme
toniniai laikraščiai Amerikoje 
spaudė specijales. laidas ir 
skelbė Hitlerį esant Lietuvos 
“išlaisvintoju!”

Ten pat p. Pilėnas žymi:
“But if the sentiment of the 

people of Lithuania were to 
be tested 1 believe it would be 
a safe bet that the majority 
of Lithuanians would vote for 
remaining with the Soviet 
Union...” (Jei būtų tiriamas 
Lietuvos žmonių nusistatymas, 
tai, aš manau, drąsiai galima 
eiti laižybų, kad dauguma lie
tuvių nubalsuotų pasilikti Ta
rybų. Sąjungoje).

Tai yra tiesa!
Dėl to tūli laikraščiai pies

tu stoja, kai tąjį faktą sumini. 
Bet tas nieko jiems nepadės! 
Lietuvos žmonės turės būti sa
vo ateities sprendėją. Tėgu 
tik jie išsilaisvins iš befctijiškos 
nacių okupacijos!

Įžengiame į gegužės mėne
sį. Tenka manyti, kad gegu
žės, birželio, liepos, rugpjūčio, 
rugsėjo ir spalių mėnesiai at: 
neš daugiau atmainų karo 

.(Tąsa 5-am pusi.)

• WASHINGTON, bal. 29.—Prezidentas Rooseveltas pa
siuntė sekamą telegramą John L. Lewis’ui, Mainierių 
Unijos pirmininkui, ir Thomui Kennedy, jos sekreto- 
riui-iždininkui:

Ginčas tarp Jungtinės Mainierių Unijos Amerikoje 
ir kasyklų savininkų buvo pervestas Nacionalei Karo 
Dąrbų Tarybai spręsti. į

Ši taryba prašė Jungtinės Mainierių Unijos viršinin
kus patart, kokį žmogų iš j ų pusės skirt į komisiją, ku
riai pavesta tyrinėti faktus. Jie nepaisė to prašymo. 
Taryba tuomet paskyrė p. Davidą B. Robertsoną iš 
Garvežių Pečkurių ir Mašinistų Brolijos kaipo darbi
ninkų atstovą, p. WalterJ White kaipo kasyklų savi
ninkų atstovą ir p. Morrisą L. Cooke kaipo visuome- 
nės-valdžios atstovą.

Šios komisijos sąstatas užtikrina bepusišką ištyri
mą faktų, kuriuos naudos (Karinių Darbų) Taryba, 
spręsdama tą ginčą pagal įstatymus. ■

Jungtinės Mainierių Unijos viršininką} ignoravo ta
rybos prašymą, kad jie iš savo pusės perstatytų daly
ką Nacionalės Karo Darbų Tarybos paskirtai komisi
jai; jie taip pat ignoravo tarybos prašymą paragint 
streikierius darban grįžti. Aš turiu pranešimų, jog dau
gelis tūkstančių angliakasių yra jau išėję streikan ir jog 
streikai gręsia daugeliui kitų dabar veikiančių kasyk
lų. • r

NEW YOR
LaGUARD:
KT.; DAINUOS GARSŪS ARTISTAI IR CHORAI
Brooklyniečiai Kviečiami Susirinkti Laisvės Svetainėje, 11 

Valandą Dieną, Kartu Važiuoti į Gegužinę

Teroras
Lietuvoj: Sušaudė
Dar 50 Ūkininky
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Įsakymas Ištirti Kaįnas / >
Man užtikrinta, jog šiame atsitikime taryba laikėsi 

lygiai tokios procedūros, kaip ir visuose kituose tos 
rūšies ginčuose. Į

Kadangi kai kurie Jungtinės Mainierių Unijos na
riai savo telegramose man sakė, jog kasyklų srityse 
yra nevykdoma Kainų Administracijos taisyklės ir 
pragyvenimas ten neproporcionaliai pabrango, tai aš 
patvarkiau, kad Kainų Administracijos »Įstaiga tuo
jaus ištirtų faktus ir kur tik patirs įstatymo laužymą, 
kad patrauktų jo laužytojus teismiškon atsakomybėn.

Jau įvykę ir gręsiantieji streikai ir darbčLstabdymai 
anglies pramonėje aiškiai laužo pasižadėjimą “nestrei- 
kuot.”

Tai Išstojimas prieš Valdžią
Tai nėra paprasti streikai prieš samdytojus šioj pra

monėj, kad priverst juos priimt kolektyvių-unijinių . 
derybų reikalavimus. Tai yra streikai prieš pačią 
Jungtinių Valstijų valdžią.

Šie streikai yra tiesioginis karo vedimo trukdymas. 
Jie išstoja prieš valdinę mašinenįją, kuri buvo įsteigta 
tvarkiam ir ramiam visų ginčų sprendimui darbo sri
tyje. Jie išstoja prieš valdžios galią varyt šį karą pir
myn.

Jeigu šie streikai tęstųsi ir skleistųsi, jie taip atsi
lieptų karo eigai, kaip apšlubinantis mūsų sumuši
mas karo lauke.

Anglis turi būti be pertraukos gaminama. Be ang
lies, mūsų karinės pramonės negali gamint tankų, ka- 
nuolių ir amunicijos ginkluotoms mūsų jėgoms. Netu
rėdami Šių pabūklų, mūsų jūreiviai atvirose jūrose ir 
mūsų armijos karo lauke būtų bejėgiai prieš mūsų 
priešus.

TIESIOGINIS ATSIŠAUKIMAS Į MAINIERIUS 
IR ĮSAKYMAS

Aš esu tikras, jog angliakasyklų darbininkai, kurių 
sūnūs ir broliai tarnauja ginkluotose jėgose, nenori 
trukdyt karinių pastangų, kurias jie taip ištikimai rė
mė ir nuo kurių labai daug priklauso jų pačių, kaip ir 
kitų amerikiečių, ateitis.

Ne kaipo prezidentas, ne kaipo vyriausias komąn- 
dierius, bet kaipo draugas ąngliakasyklose dirbančių. 

zvyrų, aš atsišaukiu į juos, kad vėl tuojaus stotų dar
ban ir savo bylą pavestų Nacionalei Karo Darbų Ta
rybai galutinai išspręsti.

Aš pasitikiu maihierių patrijotizmu. Aš esu tikras, 
jog kai jie supras, kokias pasekmes duotų darbo su
stabdymas šiuo laiku mūsiškiams berniukams fronte, 
tai jie ir sugrįš dirbti.

Priešai nelauks, kol streikai ir darbo stabdymai, 
galų gale, užsibaigs. Todėl, jeigu nebus sugrįžta į ka
syklas dirbti iki 10 valandos šį šeštadienį pirm pietų, 
tai aš panaudosiu visą savo turimą galią kaipo prezi
dentas ir kaipo vyriausias armijos ir laivyno koman- 
dierius, kad apsaugot visos šalies reikalus ir pastot 
kelią tolesniam trukdymui sėkmingo karo vedimo.

(■■MR

šį sekmadienį, gegužės 
2 d, įvyksta milžiniškas su
sirinkimas su garsių kalbė
tojų prakalbomis, dainomis 
ir muziką Pirmajai Gegu
žės paminėti, didžiausioje 
New Yorko patalpoje, Yan
kee Stadiume, 161 st St. ir 
River Ave., New Yorke. 
Pradžia 1 vai. dieną.

Tikietus galima iš anksto 
pirkti “Laisvės” raštinėje.

Kviečiame brooklyniečius 
kuo skaitlingiausiai susi
rinkti “Laisvės” svetainėje, 
kad galėtų patogiau ir kar
tu nuvažiuot su gerai ži
nančiais kelią žmonėmis.

Tą didingą Pirmosios Ge
gužės Minėjimą rengia A-

merikos Darbo Federacijos 
ir CIO unijų bendras komi
tetas.

Kalbės N. Y. majoras La 
Guardia, Jungt. Valstijų 

senatorius Pepper, Chinijos 
ambasadorius ir eilė kitų 
žymių Amerikos ir Angli
jos politikų.

Dainuos garsieji daininin
kai - artistai Paul Robeson; 
R. Ed. Johnson, puikiausi 
chorai ir kt.

Plačiau apie šią Geguži
nės programą skaitykite 
New ' Yorko ir Apylinkės 
Žiniose. ,

Nepraleiskite šios didžios 
progos! Visi dalyvaukite!

Pagal šaukiami ištisomis rūšiniis- 
kurios ‘ kategorijomis į v a i rius 

darbus.
Lietuvių vadai, kurie per

nai pasirašė po protestu 
prieš vokiečių viešpatavi- J 
mą, nežinia kur dingo.

Dar labiau terorizuot gy
ventojus vokiečiai atsigabe
no ukrainų specialius polici
jos pulkus, kurie bjauriai 
persekioja Lietuvos žmo
nes. OWL

TAI VĖL KARAUAVČIįJ 
ATAKAVO SOV. LAKŪNAI

London. Maskvos radi
jas bal. 29 d. pranešė, jog 
naktį sovietiniai lakūnai vėl 
atakavo Karaliaučių, gele
žinkelių mazgą ir karinių 
fabrikų miestą Rytinėje 

Prūsijoje:

“Sovietų* lakūnai pastebė
jo smarkias eksplozijas ir 
didelius gaisrus, kurie buvo 
matomi per 100 kilometrų 
(daugiau kaip 60 mylių). 
Visi sovietiniai lėktuvai su
grįžo, apart vieno.”

Neužilgo Liepsnosią Milžiniški 
Mūšiai Sovietiniame Fronte

Maskva, bal. 30. — Neuž
ilgo, po kokio mėnesio, pra
sidės didžiuliai mūšiai rytų 
fronte, kaip įspėja Izviesti- 
ja, Sovietų vyriausybės 
laikraštis.

Raudonoji žvaigždė rašo, 
kad vokiečiai telkia didžias 
karines jėgas naujam ofen- 
syvui. Šis laikraštis reiškia 
pasitikėjimą, jog Raudono-

ji Armija ne tik suardys 
priešų planus, bet kirs 
hitlerininkam tokį lemia
mąjį smūgį, kad jie būsią 
visiškai išvyti iš sovietinių 
žemių.
7 Maskvoje jaučiama, jog 
artėja milžiniški mūšiai, 
baisesni net už pernykš
čius.

Washington. — 
patikimas t žinias, _____ ,

pasiekė Jungtines Valstijas 
balandžio 22 d., viena prie
žastis, kodėl lietuviai pasi
priešino vokiečių planui, 
žadančiam. įsteigti “nepri
klausomą” Lietuvą, tai bu
vo verstinas išgabenimas 
lietuvių ūkininkų toliau į 
rytus. Teigiama, jog tie 

ūkininkai pašalinti todėl, 
kad jie atsisakė duoti nu
statytą kiekį reikmenų vo
kiečiams valdininkams.

Utenoj vokiečiai sušaudė 
50 ūkininkų.

Dabar vokiečiai sako, kad 
lietuvių tauta esanti susida
rius iš įvairių skirtingų 
žmonių ir kad ji nesanti sa
vaiminga atskira tauta.

Pasipriešinimai visuoti
nai darbams mobilizacijai 
privertė vokiečius šaukt lie
tuvius individualiai (atski
rai, asmeniškai) i darbus, 
ir kurie nuo to atsisako, tie tinimo, giriasi, kad jie nu- 
a^eštuojami. Bet hitų Pg^TcTrCę“ 52 sovietinius 1“ 
Baltijos kraštų žmonės yra vus be jokių nuostolių sat

Churdiillo-Stalino Tele
gramos dėl Lenkę

' London, bal. 30. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Churchill ir Sovietų prem
jeras Stalinas savo telegra
mose vienas antram kalbė
josi apie Sovietų santykius 
su lenkų valdžia.

Lenkų ambasadorius Ro
mer jau pasiruošė apleisti 
Sovietų Sąjungą.

Sunaikinta Dar 4 Fa
šistu Laivai

Talkininkai Išdaužo 
Desperatiškas Vokie

čių Atakas Tunisijoj
šiaur. Afrika, bal. 30. — 

Siaučia viesuliški mūšiai iš- yy.

tisame Tunisijos fronte. 
Kai kur amerikiečiai, ang
lai ir francūzai turėjo šio
kių tokių vietinių laimėji
mų, bet dviejuose punktuo
se šiaurinėje Tunisijoje, 
Medjez-el-Bab srityje, na
ciai kontr-atakuodami su 
didesnėmis jėgomis, priver
tė anglus šiek tiek pasi
traukti atgal.

Hitlerininkai ypač darė 
didelę ir žiaurią ataką prieš 
Aštuntąją anglų armiją, į 
šiaurius nuo Enfidaville. 
Anglai padarė priešams 
skaudžių nuostolių ir užė
mė kai kuriuos vietinius 
punktus.

Talkininkai abelnai atrė
mė atkaklias, desperatiškas 
fašistų Ašies atakas.

i* -

Vokiečiai Medžioja ir 
Internuoja Visus Buvu

sius Rolandų Karius
Berne, šveic. — Naciai 

jau suėmė ir į belaisvių 
stovyklas suvarė 18,500 bu
vusių Holandijos kareivių.

Jie medžioja dar virš 380 
tūkstančių buvusių Holan
dijos karių, kad sustabdyt 
jų veikimų prieš hitlerinin
kus.

šiaur. Afrika, bal. 30. — 
Anglų ir amerikiečių bom- 
banešiai nuskandino dar ke
turis fašistų laivus ties 
Šiaurių Afrika. Tie laivai 
gabeno įJTunisiją reikmenis 
ir pastiprinimus vokiečiams 
ir italams.

Ore Sovietai Daro Di
džiu Nuostolių Naciams

London, bal. 30. — Pra
nešama, jog rusų lakūnai 
per paskutines dvi dienas 
nušovė žemyn 116 vokiečių 
lėktuvų vien tik Kuban sri
ty j, Kaukaze. Tuo tarpu 
Sovietai neteko 45-kių lėk
tuvų.

(Naciai, be jokio patvir-

Antroji Karo Paskola |
Puikiai Pavyko 9

Washington. — Jungtin. 
Valstijų vyriausybė buvo 
skyrusi išpirkt už 13 bilio- 
nų dolerių antrosios karo 
paskolos bonų; bet ameri
kiečiai išpirko jau net už 
486 milionus viršaus.

Italai Šaukia Žudyt 
Amerikos Lakūnus

Berlyno radijas pranešė, 
jog Italijos laikraščiai ra
gina savo valdžią nužudyti 
amerikiečius ir anglus la
kūnus, bombarduojančius 
Italiją, jeigu kuriuos italai 
suimtų.
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Lenkę Pabijotai Numa- į 
rinę 27 Nacius W 

London. — čionaitiniai 
lenkai gavę žinių, kad jų 
tautiečiai, slaptai veikią į- 
vairiose Lenkijos, dalyse, 
nusmerkė ir numarino 
tynis nacių slaptosios
ei jos narius ir 20 kitų vo
kiečių valdininkų, kurie y- 
pač žiauriai persekiojo len
kus.

•i

Gen. MacArthuro lakūnai 
pleškino japonų lėktuvų 
stovyklų Amboinoj.

London, bal. 30. — Anglų 
lėktuvui padegė tris nacių 
laivus ties Holandija.

JOHN L. LEWIS ATME
TĖ PREZ. WX)SE VELTO 
UŽDRAUDIMĄ MAINIE- 
RIAM STREIKUOT.

..

ROLANDŲ VALDŽIOS 
ATSIŠAUKIMAS

London, bal. 30. -—Emi
gracinė Holandijos valdžią 
Anglijoj per radiją atsišau
kė į buvusius holandų ar
mijos karius, kad priešin
tųsi naciams ir nesiduotų 
suvaryt į koncentracijos 
stovyklas;

Per Mėnesį Nušovė 
i,064 Ašies Lėktuvus
Washington. —Amerikos 

karo sekretorius Stimson 
pranešė, jog nuo kovo 29 
iki bal. 24 d. Tunisijos fron
te talkininkai nušovė žemyn 
1,064 vokiečių ir italų “lėk
tuvus, tai keturis kartus 
daugiau, negu tuo tarpu 
talkininkai prarado savo 
lėktuvų.

Lewis Susirūpinęs
John L. Lewis, Mainier 

Unijos pirmininkas, 
šaukė New Yorkan ki 
unijos viršininkus ir 
si, kas daryt dabar, 
met prezidentas Roosevel- 
tas uždraudė mainie 
streikuoti, o sustreika' 
siems įsakė grįžt darban i 
vėliau kaip 10 v 
pVieš piet šį šeštadienį.

*
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Ar Išvengsime Tas Tragedijos?
šiuos žodžius rašant pasibaigia tarųe 

mainierių ir anglies kompanijų sutartis. 
Sutartis su minkštosios anglies kompani
jomis buvo pasibaigusi prieš mėnesį, bet 
buvo pratęsta vienam mėnesiui. Kie
tosios anglies kontraktas baigiasi tik da
bar.

Unijos vadovybė pareiškė, kad be kon
trakto mainieriai nedirbs—niekados jie 
nedirbdavo, nedirbs ir dabar. Reikalą 
buvo paėmęs War Labor Board, bet 
John L. Lewis atsisakė ką nors bendra 
su ta įstaiga turėti. Tuo tarpu tūkstan
čiai mainierių jau streikuoja. Audra ga
li apimti visą anglies pramonę.

Tik valdžia gali jai pastoti kelią. War 
Labor Board visą reikalą pavedė prezi
dentui Rooseveltui. Prezidentas jau da
vė įsakymą, kad mainieriai turi grįžti 
darban. Jo nuosprendį, mes tikimės, 
mainieriai priims.

Streikas dabar būtų tragedija.
Prie dabartinės krizės privedė iš vie

nos pusės anglies kompanijos, iš kitos— 
John L. Lewis. Mainierių reikalavimai 
aukštesnių algų teisingi. Valdžios pasiū
lymas, kad kompanijos užtikrintų 52 sa
vaičių darbą be algų pakėlimo, kurį mai
nieriai priėmė, buvo geras. Bet kompa
nijos tą pasiūlymą atmetė. Čia aisįj^i 
kompanijų kaltė.

O jas prie to padrąsino John L. Lewis, 
Jos žino, kad Lewis musistatęs prieš 
Rooseveltą ir valdžią. Jos žino, kad jis 
nenori padėti karo pastangoms. Jos ži
no, kad išprovokavusios streiką jos su
kels visuomenę prie mainierius. Juk vi
sa komercinė spauda jau pradėjo viso
mis kanuolėmis šaudyti į mainierius. Ji 
visai pamiršo kompanijas. Ji jų visai ne
kaltina.

Visuomenė nusiteikia taip, kaip ko
mercinė spauda nori.

Išvengimas streiko reikalingas ne tik 
visuomenės gerovei, ne tik karo pastan
goms, bet ir patiems mainieriams. Jų 
sūnūs irgi armijoj. Jiems irgi rūpi karo 
laimėjimas. Streikas galėtų baigtis la
bai skaudžių smūgiu pačiai mainierių 
unijai.

Karas Ne Karas, Bet Jiems Terū~ 
pi Ateities Pelnai

Buvo susi važiavęs Jungtinių Valstijų 
Prekybos Butas. Tai organizacija stam
biųjų prekybininkų, paties stambiojo 
biznio. Smulkusis biznis tam Prekybos 
Bute neturi jokios įtakos.

Nors eina karas, nors visa tauta ran
dasi didžiausiame pavojuje, bet Preky
bos Buto bosams rūpi visai kas kita. Jie 
suvažįavę galvojo ir kalbėjo, kaip užtik
rinti pelnų plaukimą į savo kišenius. Da
bar jiems rugiapjūtė. Karo sąlygose jie 
tarpsta. Stambusis biznis darosi dartarpsta. Stambusis biznis darosi dar 
stambesnis, kai milijonai jaunų vyrų 
-randasi uniformose ir galvas guldo už 
tautos interesus. Milijonierių dygimo ir 

ugimo nesustabdo nei šis karas.
Prekybos Buto šulai jau rūpinasi, kas 

bus po karo. Pelnai gali sumažėti., Rai 
kuriem jie visai gali užtrūkti.

Dar visai nauja fenomeną jiems ne
duoda ramybes. Šiame kare valdžia yra 

įkėlus bilijonus dolerių pramonės rei
kalams, Valdžia visuomenes kaštais yra 
P įstačius daug milžiniškų fabrikų karo 
reikmenų gaminimui- Privatinė pramo
nė negalėjo patenkinti visų karo reikalų.

Ras bus su tąis fabrikais po. karo? 
štai kur gąlvpsukis. Jeigu jie pasiliks 
visuomenės rankose ir^bus operuojami 
vi nomęnės naudai, tąi kaip su privati

nėmis ir įstaigomis? Jų savi
valės lupti aukščiausių Rainų.

nt'tril
ai, tąi kaip sų p 

įmonėmis ir įstaigomis? J\
neg

turės labai rimtą kpmpeticiją.
i supranta Prekybos Butas. Dėlei to

stąjąibusis biznis. Todėl
ęuvąžiąvįmas priėmė ręzoliuciją ir rei- 
Mąląųją, kad tugjąu, kąnųęlįų bąųhimui 
nutilus, valdžia tas visas įmones atiduo
tų privatiškiems kapitalistams.

Jr už tai dabar prasidės spaudoje 
kampaniją. ArgųmęnUi versiu kąip įš 
gausybės rago, kode! valdžiai neparąft-; 
ku kontroliuoti įr vesti pramonę, kodėl 
tai reikštų socializmą arba komunizmą, 
kodėl tie fabrikai, kaštavę bilijonus do
lerių, turi būti padovanoti plutokratijai 
ir Lt.

Atėjus valdininkų rinkimams šis klau
simas pasidarys politine platforma. Biz
nis rems tiktai tuos, kurie žadės jo plat
formą pravesti po karo. Darbo žmogui 
protas bus maišomas ir nuodijamas vi
sokiais nonsensais ir gąsdinamas viso
kiais baubais.

Sūkuryje didžiojo karo už tautos lais
vę ir gyvybę Prekybos Butas pradėjo 
karą ,už tautos naują apiplėšimą.

Labai Sveikos Mintys Dėl Sovietų- 
Lepkų Santykių

Apie Sovietų ir lenkų valdžios ištrė
mime ginčus, plačiai rašo New York 
Hęrald-Tribuhę kolumnistas W a 1 te r 
Lippmąn,, Savo kolumnoje bal. 29 d. p. 
Lippmanas įieško šaknų visam tam gin
čui ir tai santykių trūkimo eksplozijai. 
Rašo logiškai ir sveikai. Jis mano, kad 
mūsų valdžios atsinešimas linkui viso to 
reikalo buvo nepraktiškas ir tiktai pa
drąsino lenkų valdžią šiauštis, erzinti ir 
provokuoti Sovietų vyriausybę. Ypatin
gai klaidingai buvo atsinešta linkui 
klausimo rubežių tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Lenkijos.

Tas mūsų atsinešimas davęs lenkams 
suprasti, kad už jų reikalavftną dalies 
Ukrainos, Baltgudijos ir Lietuvos stoja 
mūsų valdžia ir parems juos tuose gro
bikiškuose troškimuose.

Ką mūsų valdžia turėjo aiškiai ir at
virai pasakyti lenkams? Ogi tik tiek, 
pasak Lippmano, kad mes esame griež
tai nusistatę už atsteigimą Lenkijos ne- 
nepriklausomytės, bet ne už jos visų se
nųjų rubežių!

Tie senieji rubežiai buvo padiktuoti 
Sovietų Sąjungai Franci jos ir kitų šalių 
po praeito karo, kai Sovietų Sąjunga bu
vo, silpna. Iš jos buvo atplėštos milžiniš
kos teritorijos ir pavestos Lenkijai. Už 
tokių rubežių atsteigimą .Amerika ne
gali stovėti. Ir lai tą aiškiai supranta vi
si lenkai!

Antra Lippmano išvada, tai kad Len
kijos Saldžia ištrėmime turi būti tokia, 
kokią pripažįsta Sovietų Sąjunga, tai 
yra, jinai negali būti anti-sovietinė. O, 
žinoma, dabartinė lenkų valdžia pasiro
dė esanti Hitlerio įrankis provokavimui 
to didžiojo krašto. Su tokia valdžia ne
gali būti jokio susikalbėjimo hei drau
giškų sugyvenimo.

Pagaliau kaip su Lenkijos ateitimi? 
Jos dabartinė valdžia in-ęxilę nori atei
ties Lenkiją apsupti supjudytomis, nu
skriaustomis, apiplėštomis šalimis. Ji 
nori užgrobti dalį Lietuvos/ dalį Ukrai
nos, dalį Baltgudijos, dalį čechoslovaki- 
jos, dalį Vokiętijęs, ant pęilių eiti prieš 
Sovietų Sąjungą! Ar tokia šalis gali gy
vuoti ir tikėtis pasaulio užtarimo? Žino
ma, kad negali. Ir tie, kurie darbuojasi 
už tokią Lenkiją po karo, yra . Jenkų 
tautos priešai.

Tam pačiam New York Herald-Tri
bune tą pačią dieną tilpo labai ilgas laiš
kas prof. Lange, kuris duoda lekcijas 
Chicagos ir Columbijos universitetuose 
ir kuris profesoriaudavo Krakovos uni
versitete. Visoje šioje tragedijoj jisai 
kaltina lenkus emigrantus, tai yra, len
kų valdžią ištrėmime ir jos agentus. Jis 
paremia ir faktais įrodo tos valdžios na
rių ir agentų propagandą ir provokaci
jas. prieš Sovietų Sąjungą. Ta valdžia 
esanti dominuojama senųjų reakcijonie- 
rįų, kurie Lenkiją kankino pulk. Becko 
viešpatavimo laikais. Sikorskis tapęs tos 
šaikps auka. Vienas įš tų .bjauriausių 
elementų esąs MotuševaRię, kuris, beje, 
taip gražiai yra glostomas lietuvių pro- 
naciškosioę spaudos. Jo laiškai ir paręiš- 
kimai, visuomet nukreipti prieš Sovietų 
Sąjungą, randa toje spaudoje gražios 
vietos.

Profesorius**“ Lange sako, kad ši lenkų < 
valdžia -turi tuojau rezignuoti ir kad ta 
taip vadinama Lenkų Tautinė Taryba, 
kuri nieko neatstovauja, turi būti pa
leista. Tai lizdas anti-sovietizmo. Naujoji 
lenku valdžia turi susidėti iš tok jų žmo
nių, kurie supranta padėtį ir vėlina ge
ro sąvo tautai ir Jungtinių Tąutų rej- 
katal- . Kai

Ponai: Vėją Sėdam 
Jūs Audrą Pjausite

Molotovo nota emigraci
nei lenkų vyriausybei sukė
lė pasaulyj nemažai triukš
mo, Be abejo, šis Sovietų 
vyriausybės žingsnis, 1 -r- 
nutraukimas diplomatinių 
ryšių su Sikorskio vyriau
sybe. — nėra mažas daly
kėlis.

Spaudoje jau nekartą bu-, 
vo rašyta, kad lenkų ponai 
nieko neišmoko ir nieko ne
pamiršo. Per virš 20 pasta
rųjų metų jų politika buvo 
žalinga lenkų tautai ir pa
saulinei taikai.

Dar prieš karą Varšavos 
ponai vedė kreivą politiką. 
Jų ryšiai su Hitlerio val
džia, jų peiliu dūrimas Če- 
choslovakijai nugaron, kuo
met Hitlerio legi jonai tąjį 
kraštą užpuolė, jų atsisaky- 

‘mas tartis su Tarybų Są
junga 1989 metais dėpben- 
dro apsigynimo nuo Hitle
rio, vis tai žygiai, naikinę 
pačią Lenkiją, pačią lenkų 
tautą. '

Biskelį prieš tai, tie pa
tys ponai buvo iškėlę kardą 
ir prieš Lietuvą, modamiesii 
ją pavergti, ją sunaikinti.

Taikos metu tie patys po
nai pęrsekiojo tautines ma
žumas Lenkijoje: lietuviai, 
baltarusiai, u k r a i n iečiai 
jiems buvo tik kampinin
kai, neturį jokio balso, turį 
tik ponams dirbti ir jų “no- 
bažnai” klausyti. Prieš žy
dus nuolat buvo ruošiami 
pogromai, ant žydų užpuo
limai, ir bendrai žiaurūs 
žydų tautos žmonių perse
kiojimai,

Prieš Tarybų Sąjungą 
Varšava tarnavo kaipo šnL 
pų bazė: iš ten nuolat ir 
nuolat buvcr siuntinėjami 
Sovietuosna šnipai, — šim
tai, jei ne tūkstančiai jų.

Prasidėjo karas. Lenkiją 
naciai okupavo. Smyglio- 
Rydzio vyriausybė pasišali
no į Rumuniją, iškriko. 
Londone, pagaliau, susida
rė .nauja vyriausybė su gen. 
Sikorskiu priešakyje.

Kai Hitlerio govėdos už
puolė Tarybų Sąjungą, Si
korskio vyriausybė pasimo- 
jo užmegzti diplomatinius 
ryšius su Maskva. Sovietų 
vyriausybę pripažino Si
korskio vyriausybę ir su ja 
padarė laikinąją sutartį.

Sutartyje abi vyriausy
bės pasižadėjo viena antrai 
gelbėti, padėti sumušti ben
drąjį priešą Hitlerį ir jo 
go vedas. O kai dėl pokari
nių sienų, tai nutarta dėl 
jų nesirūpinti dabar, bet 
palikti iki po karo, Tuomet 
būsiančios sienos galutinai 
išspręstos. Tuomet laikas

bus abiem pusėm pasikal
bėti draugiškai ir atvirai.

Iš karto atrodė, kad vis
kas eis, kaip pradėta. Deja, 
taip nebuvo. Sikorskio vy
riausybės pastogėn prigūžė
jo visokių elementų — tūli 
jų —* didžiausi Tarybų Są
jungos priešai. Ši vyriau
sybė pradėjo dirbti tą, ką 
nutraukė Smyglio-Rydzio 

vyriausybė. Pačioje Sovietų 
Sąjungoje ji pradėjo dirb
ti provokacinius darbus. 
Per ją buvo siunčiami pi
nigai ir jais finansuojami 
tam tikri asmenys, kurie 
veikė prieš Tarybų Sąjun
gą. Per Sikorskio vyriausy
bę buvo finansuojami ir 
Alterio - Ehrlicho (žydų 
menševikų) pragaištingi, 
pro - hitleriški darbai. O 
kai Tarybų vyriausybė tuo
du nenaudėliu sučiupo ir 
nusmerkė sušaudyti, tai Si
korskis prašė jiems pasi
gailėjimo. Taip ir buvo pa
daryta. Alteris ir Ehrli- 
chas buvo paleisti, bet kaip 
greit jie jautėsi laisvi, taip 
'greit pradėjo dirbti tą patį 
darbą, kurį dirbo! Tuomet 
jiems jau nebuvo dovanota: 
Aukščiausias Tarybų Są
jungos teismas nusmerkė 
juodu sušaudyti ir nutari
mas buvo realizuotas.

Atsimename, Kiek dėl to 
buvo kelta triukšmo, ku
riam įkvėpimo davė niekas 
kitas, kaip toji pati Sikors
kio vyriausybė!

Ji, pasirodo, buvo pasi
rengusi dirbti bet ką, jei 
tik tas darbas bus atkreip
tas prieš Tarybų ‘Sąjungą!

To neužteko. Sikorskio 
vyriausybe tuojau užsikabi
no ant Hitlerio meškerės. 
Hitleris paskelbė, o Sikors
kio vyriausybė tą užtvirti
no, kad ne Hitlerio bandi
tai, bet Tarybų vyriausy
bė* sušaud^iusi keletą tūks
tančių lenkų karių! Ar rei
kia didesnio’naivumo ir be
gėdiškumo ?!

Užuot dirbti, koncentruo
ti visas jėgas karui laimėti, 
Sikorskio vyriausybė pradė
jo reikšti savo aspiracijas 
dėl busimųjų rūbežių. Ji 
pareiškė, būk Vilnija su 
Lietuvos sostinę Vilniumi, 
dalis Baltarusijos, dalis 
Ukrainos — priklausančios 
Lenkijai!

Kad priversti Tarybų Są
jungą tas sritis jai pažadė
ti dabar, lenkai ėmė gąz- 
dinti Tarybų Sąjungą Tarp
tautinio Raudonojo Kry
žiaus investigacijomis! Ma
nė sau ponai: dabar mes 
Staliną pamokysime!

Pamokysit? Bet ar tokis 
žygis, ponai, leistinas da-

Rieji banditai žudo lenkus 
tūkstančiais (bęt jūs nei 
nebandote jokių tyrinėjimų 
dėl to daryti) ? Žinoma, ne
leistinas. Tai yra atviras 
tarnavimas Hitleriui. Tai 
yra bandymas durti pei
liu n u g a r o n Tarybų 
Sąjungos, kai ši didvyriškai 
kovoja su bendru žmonijos 
priešu.

Ar. jūs, ponai lenkai, pa
galvojote, ka jūs darote?.

Be to visko, jūs, ponai 
lenkai, pradėjot aplink save 
burti ir kitų tautų anti-so- 

, vietinius elementus, Jūs no
rėjote pasigauti Čechoslo- 
vakijbs vyriausybę Londo
ne, bet nepavyko, nes Bene
šąs, matyt, suprato jūsų 
mierius. Jūs bandote pasi
gauti ir lietuviškus anti- 
sovietinius elementus ir jau 
tūlus, matyt, pasigavote į 
savo bučių. Jūs taikstotės 
ir prie kitų tautybių žmo
nių, tikėdamiesi gudravi

mais pravesti savo imperi- 
jalistines užmačias.

Bet tas viskas buvo tik 
vėjo sėjimas. Tas viskas 
vedė ir privedė Tarybų vy-

riausybę prie logiškos iš
vados padarymo — nutrau
kimo diplomatinių ryšių su 
Sikorskio vyriausybe!

Kas dabar?
Hitleris džiaugiasi, jūs 

jam pasitarnavote, bet ko
kia nauda iš to Jungtinėms 
Tautoms?

Mūsų nuomonę, Jungti
nėms Tautoms turėtų būti 
iš to tik tiek naudos: atei
tyje bandyti sudrausti 
kiekvieną į Jungt Tautas 
įeinančią vyriausybę nuo 
tokių žygių, kokius darė 
Sikorskio vyriausybė. Jęi 
taip bus daroma — šis įn- 
dentas suvaidins teigiamą 
vaidmenį,

Be* to, Jungt. Tautos ti
rėtų bandyti apsivalyti ir 
nuo visos eilės kitose tauti
nėse grupėse panašių Si
korskio vyriausybei tarybų 
bei sklokų, dirbančių Jung
tinių Tautų nenaudai.

O padorieji, pa trio tingieji 
lenkai turėtų sudaryti vy
riausybę, kuriai rūpėtų Hit
lerio gengės sumušimas, bėt 
ne jai tarnavimas.

Mikas Plikas

Utah Senatorius Giria Tris 
Svarbiausius Alijantus

visiemsningumo dvasia — 
žmonoms atnešė mokslą, lygy
bę vyram ir moterim ekonomi
nėj, politinėj ir socialėj pa
stangoj. Pasauliui parodė pra-

Pareikšdamas, kad Alijan- 
tai “pagrindiniai susijungę, 
nes jie kovoja prieš pasaulio 
bjaurumus,” senatorius Tho
mas iš Utah kirto atgal praei
tą savaitę prieš Ašies pastan-( kilniausius atsiekimus moterų 
gas pasėti nesusipratimus tar- ---- “““ —x— '—L_1‘
pe Alijantų. J

Šis karas, senatorius pareiš
kė, yra, tikrenybėje, kovu t£rp 
teisybės ir neteisybės. Hitleris, 
Mųssolipis ir Japonai išprovo
kavo demokratiją, visų žmo
nių laisvę.

Bet laisvė suriša Alijantus.■ 
“Mūsų priešai,” senatorius sa^ 
kė, “norėtų mus įtikinti, kaJ 
Chinija dar neprisirengus pri
imti demokratiją mūsų pras
me, kad Rusija vis vienos-va- 
lios valstybė, kad Britanijai 
labiau rūpi išlaikymas nelygy
bių savo karalystėje, negu iš
vystymas kooperatyvių. teorijų 
Jungtinėse Tautose.”

Senatorius atsakė į tuos 
p.riekaištus. Chimją, jis pa; 
reiškė, nuo pradžios žino, ką 
reiškia žmogui turėti teisių, 
ęhiniętis visada gali turėti ir 
parduoti savo nuosavybes, kas 
tikrai yra ekonominės demo
kratijos svarbiausias punktas. 
Jis visada gali eiti, kur nori 
ir gyventi, kur nori, gali pa
sirinkti profesiją ir tarnauti 
svarbiausiose pozicijose, jeigu 
tik išlaiko kvotimus. “Visoj 
tos šalies istorijoj,” senatorius 
sakė, “jokis diktatorius nieka
da netrukdė teisę chipiečiams1 
pasinąudoti šiais pagrindi
niais, individualiais, charakte
ringais bruožais kasdieninės 
demokratijos.”

Rusijoj, jis nurodė, komu
nistų pastangos įvykdintos vie-

a

Neseniai įvykusioje New Yorko mieste konferencijoje organizuotų darbininką 
vadąi ir tūlų samdytoją atstovai svarsti, kaip panaikinti perdažnus išlikimus dar
bininkų ii .darbo, • , . .

kareivių, . moterų gydytojų, 
moterų laivų valdytojų, kokius 
pasaulis bet kada yra matęs.

“Rusijos Revoliucijos gąly- 
bė,” senątorius Thomas toliąu 
tęsė, “pasireiškia tos svarbios 
tautos jaunimo energija. Toj 
didžioje, tąutoj moterys įr vai- 

T’kai paragavo laisvės įr ją pa-
^iįndien Rusijos jauni- 

mas "Mvoja už ir miršta 461 
laisvės. Kada visa Rusija ko
voja, tai išlaisvinto jaunimo 
dvasia veda į pergales.”'

Atsakydamas kritikam Did. 
Britanijos, senatorius Thomas 
pareiškė, kad kiekvienas gal
vojantis žmogus Anglijoj žino, 
kad stiprybė Jungt. Tautų kar
tu su natūraliais Alijantais, 
kuriuos ji patraukė, todėl, kad 
jie laisvi, padaro Didž. Brita
niją Šiandien stipresne, negu 
kada nors ji buvo per savo 
“imperiąlistinę nuotaiką.” Jis 
pareiškė, kad galybė anglų 
Dunkirke yra rezultatas moks
lo ir socįalių įstatymų Brita
nijoj praeitais 20 metais.

“Stiprybė Alijantų ir Jungt. 
Valstijų pasireiškia šiuomi,” 
senatorius pabrėžė, “vienybė 
žmonijos įvyko — didžiulė 
brolystės pastanga, žmonės 
kovoja už sąvo teises, žmonės, 
kurie jąučiasi paskirti likimo 
inauguruoti geresnį pąsąulį, 
žmonės, kurie nesibijo pasi
reikšti už laisvę visur.”

OWI.

Sovietai Nukirto 50 Na 
cių Uktuvu per Dieną
Maskva, bal. 29. —, So

vietinės oro jėgos nušovė 
žemyn daugiau kaip 50 vo
kiečių lėktuvų per $4 pa
skutines valandąs,

Rostovo srityje raudon
armiečiai sumušė ir dalinai 
sunaikino batalionų vokie
čių kariuomenės.

Londono karininkai pra- 
našąuja, kąd talkininkai 
neužilgo kasdien ųumęs po 
1,000 tonų oro bombų į Ašį 
Europoj.

Jau 1000 Ašies lėktuvų 
iki šiol nušauta žęmyn sa
los Maltos srity j.

h®. r



LIETUVOS RAŠYTOJAI APIE MUSU 
TAUTOS ILGAAMŽĘ KOVĄ SU VO

KIŠKAISIAIS GROBIKAIS
“Didysis Lietuvių Tautos Priešas” vaizduoja mūsų tėvų krašto praeiti ir dabartį.—Istori
kai, beletristai, poetai byloja dėl lietuvių tautos kovų su jų ilgaamžiais priešais, vokie
čiais.—Laiku išleista naudinga knyga.—50-tasis Lietuvių Literatūros Draugijos leidinys.

Rašo R. MIZARA
žygiais, o ne žodžiais 
Mes tėvynę mylim! 
Ir širdies ugnim tik 
Prakalbam į ją.

—Salomėja Nėris.

* Pereitais metais Lietuvių Literatūros 
Draugija'davė puikią knygą apie ameri
kiečių tautos patrijarchus, mūsų res
publikai pagrindų padėjėjus ir kovoto
jus dėl mūsų krašto laisvės. Tasai vei
kalas žinomas kaip Amerikos Demokra
tijos Steigėjai.

Šiais * metais toji pati Literatūros 
Draugija davė mums knygą apie Lietu
vių tautos kovas už laisvę, vyriausiai 
apie lietuvių tautos kovas prieš josios 
ilgaamžį priešą, vokiškąjį grobiką. Šis 
veikalas žinomas kaip Didysis Lietuvių 
Tautos Priešas.

Būdinga tas, kad abu veikalai, abi 
knygos yra ne vieno kurio asmens pa
rašytos, bet kolektyves, parašytos dau
gelio autorių. Ir tuomi jos pasidaro kur 
kas patrauklesnės, įdomesnės.

“Didysis Lietuvių Tautos Priešas” — 
virš 250 puslapių knyga. Ją redagavo,

SALOMĖJA NERIS

jai medžiagą surinko ir ją sudorojo du 
žinomi lietuvių literatūros meistrai: 
Kostas Korsakas ir J. Žiugžda.

Savo įžanginiame žodyje Kostas Kor
sakas primena:

Amžius trunkanti lietuvių tautos kova su 
vokiečių grobuonių veržimusi į Rytus davė 
šimtus kilnių patriotizmo ir didvyriškumo 
pavyzdžių, kurie vėliau įkvėpė geriausius 
lietuvių rašytojus, suteikdami-medžiagos jųT 
veikalams ir skatindami juos savo kūriniuo
se išreikšti tai, kas glūdėjo lietuvių liaudies 
dvasioje vokiečių grobikų atžvilgiu.

Ir šitoje knygoje telpa iš žymiausiųjų 
lietuvių literatūros piliorių—pradedant 
su Kristijonu Donelaičiu ir baigiant jau
nosios kartos rašytojais, gal būt pačiais 
jauniausiais, Juozu Baltušiu ir Salomė
ja Neris — raštų ištraukos arba parink- 
tiniai raštai.

Jeigu ne kas kitas, tai ši knyga mums 
pasako, jog visi geriausieji lietuvių tau
tos rašytojai buvo ir yra besąlyginiai 
vokiškųjų grobikų priešai. Bet ir toki 
literatai, kurie augo ir mokėsi Prūsijo
je, kurie buvo maitinami vokiečių kultū
ra, — toki, kaip Kristijonas Donelaitis 
ir Vydūnas —vokiečių imperialistų kul
tūra šlykštėjosi ir prieš ją kovojo.

Nereikia, tačiau, manyti, kad mūsų 
.tautos žodžio artistai yra nusistatę prieš 
viską, kas tik yra vokiška. Korsakas įs
pėja, kad lietuvių literatūroje “neranda
me neapykantos vokiečiams kaip vokie

čiams, vokiečių liaudžiai, tikrajai vokie
čių kultūrai.” Ne! Šileris, Gethė, Heinė

VYDŪNAS

lietuvių literatūroje yra aukštai statomi. 
Neapykanta, pasibjaurėjimas reiškia
mas tik grobikais. {Teisingai Korsakas 
atžymi: -

“Vokiečiui grobikui, vokiečiui pavergė
jui ir smurtininkui, vokiečiui kolonizatoriui 
ir imperialistui, vokiečiui išnaudotojui ir 
germanizatoriui, vokiečiui apkvaišusiam 
nuo šovinizmo garų, sužvėrėjusiam ir su- 
gyvulėjusiam nuo beribio įsivaizdavimo, 
nuo besaikio didžiavimosi savo rase, savo 
aukštesne kilme ir kultūra, vokiečiui, atgai
vinusiam savyje plėšruosius senovės bar
barų instinktus—tokiam vokiečiui lietuvių 
'literatūra nuo seniausių ligi p&čių naujau
sių laikų težino tik vieną jausmą — baisią, 
gilią, lyg ugnis deginančią neapykantą, te
nurodo tik vieną santykiavimo būdą su to
kiais vokiečiais — negailestingą ir visišką 
jų sunaikinimą.
J. Žiugžda patiekia išsamų ir nepa

prastai įdomų straipsnį apie lietuvių 
tautos kovas su riteriais, kuriuos Mark
sas yra pavadinęs šunimis-riteriais. Ra
šydamas apie teutonų ordiną, per ilgus 
metus draskiusį, naikinusį mūsų tėvų 
žemę, Lietuvą, J. Žiugžda rašo:

“Atėjo jis (teutonų 'ordinas) į prūsų pa
šonę su tokiais pat tikslais, kaip ir kalavi- 
ninkų ordinas — grobti svetimas žemes, 
viską plėšti ir naikinti, nukariauti, paverg
ti ir žudyti kitas tautks, žodžiu, vykdyti vir
tusį istoriniu plėšikiškai žmogėdrišką vo
kiškųjų grobikų šūkį Drang nach Osten.” 
Nereikia nei sakyti, kad nacizmas yra 

niekas daugiau, kaip šių dienų 20-tojo 
amžiaus ordinas, tik šimtais kartų padi
dintas, sužiaurintas. Jeigu ordinas at
likdavo plėšikiškus dygius kryžiaus prie
dangoje,'tai nacizmas tatai pridengia 
svastika, — iškraipytu kryžiumi.

Kristijonas Donelaitis, pirmasis lietu
vių tautos poetas, klasikas, gyveno Ma
žojoje Lietuvoje. Jis mątė vokiečių kolo
nizatorių, vokiečių valdovų darbelius, jų 
kultūrą, jų baisų elgesį su lietuviais, nu
skirtais ištautinimui. Jis savo nemiršta
majame veikale METAI tą kultūrą 
griežtai smerkė. Šitaip Donelaitis byloja 
apie lietuvių tautos neprietelius:.

Mes suskretę būrai, mes vyžoti nabagai, 
šen ir ten vis stumdyti bei. daug prisivargę, 
Tankiai vos plutas sausas į vėdarą kišam 
Ir tikt ir už tai kasdien dėkavojame Dievui. 
O jūs, neprieteliai, valgius vis rydami rie

bius X
Ir vis rinčvinius į pilvą .košdami storą, 
Dievo ibei dangaus visai paminėt paliovėt. 
Ar nesibijot užspringt, kad kaviar ėdat, 
Ar kad jūsų namus Perkuns į plentą 

supleškys? ’
Salomėja Neris, toji talentingoji lietu

vių literatūros lyrikė, lakštingala, rašo:
Čia ruduo jau—aukso šarvais apsidengęs. 
Gervių virvės nusvyravo per padanges.

Vidur lauko iškerojo varnalėša.—
Mano gimtą brangią žemę priešai plėšia ... 

v
. Arba:

Žemė dega po vokiečių kojom,
šliuksi kraujas po batais fašistų.
Mes .kovojam, neliausim kovoję,.
Kad tėvynei tas jungas nukristų.
Bet už vis ryškiausiai vokiškiesiems 

grobikams pasako žymusis lietuvių tau
tos poetas Maironis, apdainuodamas lie
tuvių tautos vargus ir kančias pirmosios 
vokiečių okupacijos metu (per pirmąjį 
pasaulinį karą):

Praplėšę uždangą plačiai 
Po Suvalkiją vokiečiai 
Pasklido, kaip vilkai, į puotą! 
Ir kiek bažnyčių, kiek namų, 
Dvarų, miestelių ir kiemų 
Supleškinta ar rekvizuota! o
Jei kas kentėjęs neištvers, 
Ar užsistojęs už sesers 
Palies germaną—palaidūną: 
Tai sodžius virsta pelenais, 
O žmonės vergais amžinais 
Toli kur Vokietijoj žūna. * 
• • • • • • • • • • • 
Išplėšę tėvą nuo vaikų 
Ir vyrą nuo pačios, laukų 
Šimtais į Vokietiją varė. 
Pristatė dirbti ten už du, 
Varguolius merdino badu, 
Barakuos pusplikius uždarę.

Vienok po užsienio kraštus, 
Per pirktus laikraščius, raštus, 
Gyvai meluodami, garsina, 
Kad sunaikintame krašte 
Jie trusiasi darbščia bite, 
Net savo duona jį maitina.
r- r

i

MAIRONIS

Šitie Maironio žodžiai tarytum šian
dien būtų parašyti, tarytum jie vaizduo
tų .hitlerinę vokiečių okupaciją Lietuvo
je. Argi vokiečiai per savo agentus ne
garsina pasauliui, būk jie Europoje sta
tą naująją santvarką, puikią santvar
ką? Argi .jie negarsina, kad Lietuvoje 
jie kurią “naująjį žmogų”? Argi nėra 
net ir pas lietuvius tokių ‘pirktų laikraš
čių,” kurie tą visą šlykščiąją vokiečių 
grobikų propagandą skelbia savo špal- 
tose, imdami už gryną pinigą?

Deja, yra!...
Tačiau poetas pareiškia:
Bet Nemezies teisi diena
Ateis rūstybės alkana!
Ateina!... žingsniai suskaityti!

Knygoje telpa lietuvių tautos istoriko 
Daukanto raštas apie kalavininkus, apie 
senovės lietuvių kovas pęieš vokiškuosius 
grobikus. Telpa Vyskupo Valančiaus iš 
“Antano Tretininko Pasakojimų” iš
trauka; Krėvės Mickevičiaus “Kryžiuo
čiai prie Merkinės.”

Prano Vaičaičio meistriškas eilėraštis 
“Žalgirio Kova”; Liudo Giros “Aukšti 
Pilėnų Rūmai”; Kausto Kiršos “Akmens 
Kautynės”; Adomo Jakšto pora eilė
raščių, taipgi Jono Jonilos-Žiliaus trys 
eilėraščiai; latvių poeto J. Akuraters 
(vartė J. Paliąmonas) “Šaulės Kauty
nėms Atmintį”; Žemaitės —“Iš Jau
nuomenės Vargų”; Vydūno — iš miste
rijos “Mūsų Laimėjimas”; Putino — 
“Priešui drąsinant”; Jievos Simonaity
tės — “Vokietininkų Smurtas”; Juozo 
Baltušio “Vaizdelis iš Pirmos Vokie
čių Okupacijos Laikų Lietuvoje”; Anta-

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Gerbiama Laisvės 
Redakcija:

Maloniai prašau atsakyti- 
į mano klausimą. Esu ble- 
tos išdirbystės atmaninkas. 
Dirbu mažoj vietoj, kur e- 
same tiktai šeši darbinin
kai. Ima darbus iš kitų 
dirbtuvių, kaip iš karinių, 
taip iš paprastų. Tai praei
tą rugpjūčio mėnesį pada
viau prašymą į didelę karo 
orlaivių dirbtuvę. Bet ka
dangi dar du metai nesuė
jo, kaip aš esu iš Kanados, 
buvęs Kanados pilietis ir iš
gavęs šios šalies tik pirmas 
popieras, tai kol valdžios irs 
kariuomenės inspektoriai 
surinko visas žinais, tai la
bai ilgai nusitraukė mano 
reikalavimas. Bet kelios 
dienos atgal gavau telegra
mą, kad tuojau eičiau dirb
ti. Bet kada aš iš savo 
darbdavio paprašiau leidi
mo, tai jis visai atsisakė 
mane atleisti. Tada aš nu
ėjau pas U. S. Employment 
Service. Tenai man pasakė, 
kad jeigu jis manęs nepa- 
liuosuoja nuo seno darbo, 
tai, girdi, mes nieko nega
lime padaryti. Tai ar aš ga
liu kur nors kreiptis, ar jau 
nieko negalima daryti?

Laisvės Skaitytojas
Atsakymas: J
Atrodo, kad jums teks 

pasilikti prie senojo darbo. 
Mes nežinome jokios kitos 
įstaigos, kuri galėtų jums 
pagelbėti.

LIūDAS GIRA

no Venclovos — “Bendras Kelias,” no
velė iš partizanų kovų; Salomėjos Neries 
— penki eilėraščiai. 7

Su šiuomi ir baigiasi knygos pirmoji 
dalis.

Antrojoje dalyj telpa publicistiniai 
straipsniai:

Povilo Pakarklio išsamus ir labai įdo
mus straipsnis — “Lietuvių Vokietini
mas Mažojoj Lietuvoj.” Autorius prade
da su viduramžiais, 16-tuoju šimtmečiu 
ir prieina prie šių dienų, nušviesdamas 
žiauriąją vokiečių politiką, pritaikytą 
Mažosios Lietuvos lietuviams vokietinti, 
ištautinti, išnaikinti.

A. Laisvydas — “Lietuva Pirmoje Vo
kiškųjų Plėšikų Okupacijoje” — sutei
kia faktinų žinių apie vokiečių okupaci
ją pirmojo pasaulinio karo metu.

Justo Paleckio du straipsniai: “Kai
mynystėje su Hitleriu” ir “Hitleris Kai-HirJ 
po Šnipas ir Diversantas Darbe.” J. Pa
leckis atidengia tą sistematišką, planin
gą vokiečių imperijalistų ir jų agentų 
darbą, vestą Lietuvoje nuo pirmojo pa
saulinio karo iki antrojo. Faktiškai nu
šviečiamas hitlerininkų diversinis dar
bas pačioje Lietuvoje ir Klaipėdos kra
šte. Įdomiai autorius vaizduoja Klaipė
dos krašto atplėšimo nuo Lietuvos epizo
dą. Pasiskaitykime:

“1939 metais vieną kovo mėn. dieną Lie
tuvos užsienio reikalų ministeris Urbšys, 
pravažiuodamas iš Paryžiaus, sustojo Ber
lyne. Jį pakvietė pas Vokietijos užsienio 
reikalų ministerį von Ribbentropą pasitarti 
apie sutvarkymą kai kurių .klausimų tarp 
Vokietijos ir Lietuvos. Klausimų, žinoma, 
buvo, ir Urbšys apsidžiaugė jam pareikšta 
garbe ir tokia reta proga. Jis paruošė visą 
eilę klausimų. Išklausęs Urbšio, Ribbentro- 
pas staiga atsikėlė ir sako:

“O aš turiu, pone ministeri, tik vieną 
klausimą.. Vokiečių vyriausybės vardu, aš 
siūlau ir reikalauju iš Lietuvos vyriausy
bės ne vėliau kaip poryt, kovo 22 d., ge
ruoju perleisti Vokietijai Memellandą, ne1- 
delsiant evakuoti iš ten visas lietuvių cen
trinės valdžios įstaigas ir atitraukti kariuo
menės dalis už senos, buvusios tarp Vokie
tijos ir Rusijos sienos, kuri nuo šiol bus 
Vokietijos ir Lietuvos siena.”

“Kol prislėgtas ir nustebintas > Lietuvos 
ministeris stengėsi atsipeikėti ir susikaupti, 
kad ką nors pasakytų prieš, Ribbentropas 
sausai pridūrė: , > \

“Jeigu jūs svyruosite ir kreįpsitės į ką 
nors pagalbos, mes patys jėga užimsime 
Memellandą, bet tuomet negaliu pažadėti, 
kur sustos mūsų armija.”

“Tuo pasikalbėjimas ir baigėsi. Urbšys 
skubėjo į Lietuvą pranešti apie nelauktą 
reikalavimą...”
Šitaip buvo “išrištas” Klaipėdos kraš

to likimas!
Liudas Gira patiekia du straipsnius: 

“Kruvinuoju Rudųjų Kryžiuočių Keliu”
. (Tąsa 4-tame pusi.)

Yonkers, N. Y
Lietuviai Armijoje

Daugiau lietuvių jaunuolių 
išėjo armijon. Jau du broliai 
Balkai tarnauja armijoj, o da
bar ir jų sesutė A. Balkutė 
įstojo į WAAC’s. Tai bus pir
ma lietuvaitė iš mūsų miesto 
įstojus.

Kiti iš lietuvių yra armijoj: 
M. Zuperkos du sūnai, J. 
Gurkšnis, Kavaliauskas, J. 
Mitkus; o A. ir Mrs. Yutkevi- 
Čių (Yutkevich) jau net ketu
ri sūnai tarnauja Dėdei Ša
mui; garbė tėvams.

. . Rep.

Haverhill Mass.

TILPS SĖKANČIAME SKYRIUJE
Dėl vietos stokos šiame Literatūra ir 

Menas skyriuje negalėjome įdėti LMS 
sekretoriaus V. Bovino pranešimą, pada
rytą Sąjungos III-čio Apskričio konfe
rencijai. Jis tilps sekamo šeštadienio 
Laisvėje. ' .

Lietuviai, Pakelti Amerikos 
Armijoje

Mūsų miesto lietuviai jau
nuoliai pasiekia aukštus laips
nius Dėdės Šamo armijoj. 
Daktaras Viktoras Kiaršis pa
keltas į kapitono laipsnį. Da
bar jis randasi Camp Pickett, 
Virginijoj. Viktoras yra dak
taro Williamo Kiaršio jaunes
nis brolis, baigęs mokslą 
Dartmouth Kolegijoj.

Juozas Matonis pakeltas į 
leitenanto laipsnį. Yra ir dau
giau iš mūsų miesto lietuvių, su j 
žymesniais laipsniais Dėdės ' 
Šamo tarnyboje, kurių ir Ha
verhill lietuvių kolonijos yra > 
apsčiai armijoj.

' Haverhillietis.
i

viso pasaulio žmonėms ryta
Jus bus Šviesus ♦
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Detroito Žinios
(Tąsa)

—- Liūdna palėpėj 
Man pasislėpus, 
Popietį kirpti, 
Ilgu man dirbti!
Kad būčiau aš šuva bastūnas, — 
Bėgiočiau po laukus laisvūnas, 
O dabar bara ir uja visi: . 
Sėdėk ir tylėk, palaidūne, 
Tylėk, kol dar sveikas esi!

Senė, žiūrinėdama mano darbą, šypso
davo, linguodama galvą.

— Kad tu šitaip virtuvę papuoštum...
Kartą į pakraigę atėjo šeimininkas, 

apžiūrėjo mano darbą, atsiduso ir tarė:
—- Juokdarys tu, Piėškovai, kad tave 

vėlniai kur;.. Jau ar komėdijantas išėis 
iŠ tavęs, ar kas? Suriku net spręsti.

Jis davė mari didelį Mikalojaus laikiį 
varinį pinigą.

Aš suspaudžiau pinigą laibos vielos 
žnybitukėmis ir pakabinau jį, kaip riie- 
dalj, labiausiai riiatomoj vietoj tarp savo 
margųjų kūrinių.

Kitą dieną pinigas prapuolė, draūg Su 
Žnybliūkėinis, — aš esu tikras, kad jį 
šėbė nudžiovė!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i------------------- --------------------------------------------0

būsi, burnos kertėj prilipdytaš pūkštan
tis papierosąs. Jis, riiatyį nese'niai buvo 
pūrėjęs iš pirties—nūo jo sklidč vantos ir 
pipirinės dėgtiriės kvąpąs,- ririt kaklo ir 
smilkiriio blizgėjo glušūs prakaitas.

Kai aš atsigėriaū rirbatoš, jis atkišę 
man popierinį rublį.

— Eik, .nusipirk dvi prijuostes sū krū- 
tinėmis'. faladk,—aš pats nupirksiu!

Drisitaisė kėpūrę ir nuėjo, sunkiai kry- 
puodaniris, graibydamasis kojomis denį,

...Naktis, skaisčiai šviečia mėnulis, 
bėgdūriiūs nuo garlaivio į kairę, į pievas. 
Senutėlis, rūdas garlaivys, su balta juos
ta ant kamifto, riėsltūbėdamas ir nėlygiai 
pliuškėta Sidabriniame vandeny, priešais 
tyliai ptfšitikia tamsūs krantai, užgulę 
vandenį Šešėliais, aukščiau raudonai švy
ti trobų langai, bažriytkaimy dainuoja, 
— iriėrgirioš ė'iria ratelių ir jų dainos “ai 
liuli” skamba kaip -aleliuja...

• (Daugiau bus)’

LifeHjfdš rašytojai apie mūsų 
tAtfOŠ ILGAAMžŲ kovą

Pavasarį as vis dėlto išbėgau: nuėjau 
tytų į krautuvėlę duonos ir arbatos 
pirktų, o krautuviriinkas, prie manęs 
tęsdainas barnius su žmona, šėrė jai 
svarsčiu kakton; ji išbėgo gatvėn ir ten 
į&tgriuvo; tuojau prisirinko žmonių, 
ĮnOterį pasodino ratuosna ir nuvežė li
goninėn; aš bėgau'paskui vežiką, o pas
kui, nepasimatęs, atsidūriau Volgos pa
krantėj su dviem grivinom* rankoj.

Maloriiai spindėjo pavasario diena, 
Volga, plačiai patvinusi, žernėj triukš
minga, laisva, — o aš gyvenau lig šiol, 
kaip peliūkštė rūsy. Ir aš nutariau nebe
grįžti pas šeirnininkus ir neiti pas bo
butę į Kunaviną,'— nes netesėjau duoto
jo žodžio, man būt gėda ją susitikti, o 
senelis tyčiotųs manimi. .

Porą dienų aš basčiausi Volgos pa
krantėje, maitindamasis pas prieplaukos 
darbininkus ir nakvodamas su jais; pas
kui vienas jų sako;

— Tu, berniūkšti, matriU, be jokio rei
kalo valkiojies čia! Eitum į „Gerąjį,” ten 
indų plovėjo reikia...

Aš nuėjau; aukštas, barzdotas bufeti- 
ninkas, su juoda šilkine kepuraite be ka-_ 
zirko, pažiūrėjo į mane pro akinius 
drumzlinom akim ir tyliai tarė:

— Du rubliai mėnesiui. Pasą.
Paso as neturėjau, bufetininkas pa

galvojo ir pasiūlė:
— Atsivesk motiną.
Aš nulėkiau pas bobutę, ji mano pasi

ūgimą pagyre ir prikalbėjo senelį išrū- 
Jrfnti man pasą, o pati nuėjo su manim

— Gerai, — tarė bufetininkas, žvilgte
rėjęs į mus

Nuvedė rųane į garlaivio galą; ten sė
dėjo už staliuko, gerdamas arbatą ir tuo 
p’Oti metu rūkydamas storą papierosą, 
didžiulis virėjas su baltu švarku, balta 
kepure. Bufetininkas pastūmėjo mane 
prie jo.

— Plovėjas.
Ir nuėjo sau, o virėjas, suprunkštęs, 

pašiaušė juodus ūsus ir tarė;
— Samdote visokį brudą, bile tik pi

giau....
Piktai pakėlė didelę galvą su juodais, 

trumpai kirptais plaukais, išvertė tam
sias akis, įsiręžė, pasipūtė ir skardžiai

— Kas tu esi?
Mari labai nepatiko šitas žmogus,— 

baliai apsivilkęs, o atrodė murzinas, pir
atai plauktlbti, iš didėlią ausų taipgi ky
šojo plaukai.

— AŠ noriu valgyt,—tariau aš jam.
Jis mirktelėję, ir staiga jo piktą vei

dą nušvietė plati Šypseną, stori Skruos
tai nuslydo prie ausų, atidengė didelius, 
lyg arkliri, dantis, ūsai švelniai nulinkd: 
jis pasidarė panašus į storą, gerą bo-

Einam.

8 Jiš pripylė man pilną stiklirię arbatos, 
Pastūmė rtiari visą pranėūžišką bandelę, 
didėlį dėŠros gabalą.

-r tašyk! Tėvą rnotiną turi? Vogt 
nioki? Na, nebijok, čia visi vagys — iš
mokys !

Kalbėjo jis, tartum lojo. Jo didžiulis, 
ligi melsvumo nuskustas veidas ties no
simi buvo išmargintas raudonomis gys-- 

* lutėmis paputusi, raudona, nosis nukne
busi ant ūsų, apatinė lūpa prikliai nuka

(Tąsa nuo 3 puslapio)
ir “Lietuviai Raudonosios Armijos Eilė
se.” Pirmajame autorius patiekia me
džiagą, surinktą iš lietuvių karo pabėgė
lių — medžiagą apie rudųjų žvėrių už
puolimą ant Lietuvos 1941 m. birželio 
22 d., apie jų, užpuolikų, kruvinus žy
gius, kuriuos evakuotieji matė savo aki
mis. Štai šiurpulingas vaizdas:

“Aš miegojau šalia savo trijų mažų vai
kų — pasakojo su tyliu siaubu, jau išver
kusi visas savo graudžias ašaras, Tauragės 
miesto gyventoja E. M-nė, — kai staiga 
išgirdau baisaus stiprumo sprogimą, išme- 
tusį mane ir mano vaikus iš lovų — vidu
tinioji amžiumi dukrelė gulėjo paplūdusi 
kraujuose, su perkirstu į apkaustytos skry
nios kraštą veidu, o kiti du vaikučiai blaš
kėsi išsigandę po kambarį, klykdami ir ties- . 
darni į mane rankutes, basi,’ -nuogi,- sūsižeiš- 
dami savo kojeles į visur pribyrėjusias ir 
byrančias išdaužytų langų stiklų šukes ...”
Arba:

“M-čius pats savo akimis matė gulinčias 
ant žemės bombų sudraskytas ir sužalotais 
keletą moterų ir dvi mažas mergaites ...”

Įdomus Liudo Giros ir antrasis* straip
snis — apie lietuvius kovūnūs Raudono
sios Armijos eilėse. j

jonas Šimkus rašo: “Lietuvis Nevėr- 
gavo ir Nevergaus Vokiečiams.” Tai 
straipsnis apie mūsų brolių ir sėserų ko
vas okupuotoje Lietuvoje. Autorius žy- 
rili:

“įsižiebė neapykanta, kurią lietuvis pa
veldėjo iš savo motinos, dainavusios jam 
apie piktąjį kryžuotį, sakiusios jam pasa
ką apie klastingą ir žiaurų velnią—vokie
tį“. ..”

Šimkus, kaip ir kiekvienas lietuvių 
tautos patrijotas, yra įsitikirięs, kad 

Vieną kartą visiems laikams bus baig
ta su amžinuoju lietuvių tautos priešu— 
visokiais ūiundieriais ir spalvomis besi
dengusiu vokiškuoju grobiku!”

Iš viso knygoje telpa 24-rių autorių 
raštų, — pačių geriausiųjų lietuvių tau
tos literatų raštų!

Tai be galo įdoįrii ii* turininga knyga. 
Tai laiku išleista knyga.

Tenka tik palinkėti, kad juodidesnis 
skaičius žmonių ją perskaitytų. Perskai
tę, jie užsidegs karštesne meile lietuvių 
tautai; . perskaitę, jie išmoks ląbiau ne
apkęsti ilgaamžio' lietuvių tautos priešo 
ir pasirįžš griežčiau remti Jungtinės 
Tautas, kad jos juo greičiau tąjį priešą 
sūnaikinttį!

Knyga gausiai iliustruota. Techniška
sis darbas atliktas gražiai. Viršelis pui
kus — pieštas dailininko T. Mažeikos.

Knygą išleido Lietuvių Literatūtos 
Draugija. Tai 50-tdsis josios leidinys. 
Vadinasi, istorinis leidinys, — istorinis 
visaprą’smiai.

ALDLl) riariai gaus šią kriygą riepio- 
kariiai. Mari rodosi, kiekvienas aiūepiki'e- 
tis lietuvis tufetų patapti šitoŠ dtaugi- 
još nariu tučtuojaū!

kitas dalykas: Draugijos nariai pri
valėtų žiūrėti, kad kūyga “t)icįysis Rie
tuvių 'tautoš Priešas” juo greičiau būtų 
perskaityta be jo, dar keletos kitų jo 
pažįstamų bei kaimynų. /

Kalbės Vito Marcaritoriio
Čegužės 23 d., Detroite, 

įvyks nepaprdštaii sVarbi kdri- 
fetėAcija, Masonic Temple 
svetainėje, Second Blvd, ir 
Temple St. Konferencijąfl šau
kia Michigan Civil Rights Fe
deracija keturiais svarbiais 
klausimais: Panaikinti poli 
tax, dėl geresnio darbihinkiį 
apsaugojimo; prieš darbininką 
varžymą ir prieš ateivijoš per
sekiojimą. Minėtoj konferenci
joj gali dalyvauti atstovai nuo 
įvairių organizacijų ir pavie
niai.-Todėl, lietuvių organiza
cijos privalo išrinkti ir nusiųs
ti nors po porą delegatų; pa
rodykime, kad ir mes remiame 
tą svarbų darbą.

Minėtoj konferencijoj kal
bės gerai žinomas kongresma- 
nas Vito Marcantonio. Jis iš
dėstys, kaip yra pavojingi 
Amerikos žmonėms poll tax 
ir kiti darbininkams priešta
raujanti dalykai, Konferenci
jos laikas bus praneštas vėliau. 
Kam yra galima, lankykite Ci
vil Rights Feder, susirinkimus. 
Dėl informacijų kreipkitės 530 
Insurance Exchange , Bldg., 
tel. ;fc'A. 6278.

Tarptautinė Demonstracija
Kiek laiko atgal Detroito 

vietiniame laikraštyje Free 
Press buvo ilgokas aprašymas 
ir atsišaukimas į visas tautas 
Detroite ir apylinkėj, kad su
darytų savo tautines grupes, 
be skirtumo partijų ir įsitiki
nimų ir dalyvautų Detroito 
miesto tarptautinėj demons
tracijoj, gegužės 16 d. Tikslas 
tos demonstracijos yra, kad 
parodyti .daugiau amerikoniz- 
mo, daugiau vienybės už ap
gynimą šios šalies laisvės ir 
parodyti daugiau entuziazmo 
prieš Ašies užpuolikus.

Antras dalykas bus, tai pla
tus v&jūs už pardavimą An
tros KAro Paskolos Bonų.

"trečias dalykas, tai Detroi
tas yra galingiausias arsena
las giriklų ir amunicijos garbi
nimo ir svarbu parodyti, kad 
iries, darbininkai visų tautų, 
stovime bendrai ne tik gairii- 
rfatif. ginklus irt amuniciją, bet 
ir pasirengę apginti rie tik šią 
šalį Alio priešių o taipgi bend
rai su demokratinėmis šalimis, 
nūšistatę sūtritiškinimui priešė 
fcovdj už laisvę ir demokrati- 
jti Visut tautų. Todėl, mano 
supratimu, lietuviams reikėtų 
remti šį sumanymą ir dalyvau
ti rriiesto tarptautihėj demons
tracijoj, nes tas sumanymas 
pasiūlytas F. D. Roosevelto tą 
dieną panaudoti tam tikslui. 
Norėdami daugiau iriformach 
jp, galite kreiptis 448 Free 
Press Bldg., tel. RA 8900.

Alvinas.
Molinį Dienos Iškilmes

Kadangi gegužės 9' d. pri- 
puolą paminėjimas Mdtimj Pa- 
gėi-bimo Dienios, tai Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubds ir 
choras rengia iškilmingą vaka
rą gegužės 8 d., šeštadienį ii’

bus sudaryta puiki muzikais 
prograiria su prakalbomis, va
kariene ir šokiais. Programa 
bus labai įvairi su maloniomis 
dainomis, solų, duetų ir Mote
rų Choro bendrai. Prakalbas 
sakys gabiausios vietinės drau
gės. Taipgi bus atžymėtos ir 
pagerbtos motinos ir jų sūnai, 
kurie jau tarnauja Amerikos 
kariuomenėje ir laivyne apgy
nimui šios šalies laisvės ir de
mokratijos.

Dėl to vakaro daug deda 
pastangų. Lietuviū Moterų 
Kliubas ir Choras, kad motinų 
dienos paminėjimas būtų įspū
dingas. Todėl visos motinos ir 
abėlnai publika yra kviečiami 
skaitlingai dalyvauti gegužės 
8 d., 4097 Dorter St., 7 vai. 
vakare. Įžanga 50c ir 75c.

Kalbės E. Browderis /
Gegužės 10 d., pirmadienį, 

atvyksta į Detroitą Earl Brow
deris ir jis kalbės geg. 10 d., 
7:30 vai. vakare, 4237 Wood
ward Ave.,, Grhystone Ball
room. Rengįa komunistų Par
tija. Mes, lietuviai, turėtume 
šimtu nuošimčių dalyvauti jo 
prakalbose, hes d. Browderis 
yra Amerikos liaudies vadas ir 
visi turimė įšitėmyti jo prakal
bas ir jo raštus. Tikietai par
siduoda iš anksto ir galite gau
ti pas veikiančius narius.

M. Alvinienė.

Haverhill, Mass.
Raudon. Kryžiui ir Sovietų 
Pagalbai Sukelta Virš $1,000

Kad suteikus Massachusetts 
Lietuvių Komitetui finansinę 
paramą atsiekimui jųjų užsi
brėžto darbo, tai yra, nupir
kimui trijų ambulansų arba 
ligonvežimių—vieno dėl Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus, ki
to dėl Sovietų Sąjungos rau
donarmiečių ir trečio dėl Lie
tuvos raudonarmiečių, kurie, 
sykiu su Sovietų Sąjungos rau- 
donarmiečia'is, karo fronte ve
da mirtiną kovą prieš hitleri
nius ruduosius banditus ir 
prieš sužvėrėjusius italijoniš- 
kus fašistus, kad apgynus sa
vo ir visų žmonių išsikovotą 
laisvę ir demokratines teises, 
tai suteikta žymi pagalba.

Tam reikalui, pasidarbavus 
draugėms, M. Yocumskienei, 
Ai Račkauskienei, O. Paulaus
kienei įr O. Stražnitskienei, 
kovo 28 d., buvo surengta 
“Penny Sale.” Jos daug savo 
darbo įdėjo į minėtą parengi
mą, bet ir geras pasėkmfcs tu
rėjo, nes parengimas* davė 
$164.41 pelno dėl nupirkimo 
trijų ligonvežimių.

Turiu priminti ir tai, kad 
virš minėtos draugės Visada 
dabuojasi įvairiose parengimų 
komisijose, niekad nepavargs
ta ir už tai jos užsipelno di
delės pagarbos.

Kad pakėlus mūsų pasidar
bavimo “šėfą” dėl nupirkimo 
ligonvežimių, tai mes su drg.

212 narią Iriterriational Brotherhood of Electrical 
WdfkfcrA (ADE) unijos Lokdlo 3 buvo apdovanoti mė- 
ųąliAis už tai, kad jie, ndrs galėjo pasibraukti iš dar
bų ir gauti pensija^ tačiau pasiliko dirbti iki k&ra? pa- 
sįRąįgš.; MAjoras LaGudr^lia prisega vienam jų—Phi
lip F. Ąhearnui — medalį.

V. Kancevičium darbavomės 
rinkime aukų ant blankų, pri
siųstų iš/Massachusetts Lietu
vių Komiteto. * **' • 

Renkant aukas, tai, pas ku
riuos tik buvo paprašyta, tai 
visi aukavo nuoširdžiai, pagal 
savo išgalės.

Per A. P. Dambrauską au
kavo sekami:

A. P. Dambrauskas
V. Kancevičius
P, ir M. Yocumskai 
P. Avens 
J. Masevičius
B. Baublys 
A. J. Navickas
A. ir M. KazlaUskai 
J. Kibildis
J. Rutkauskas ir šeima 5.00 
A. Berželioriis
J. ir J. Glaveckai
S. B enk u s
P, ir O. Paulauskai 
P. ir A. Galiniai 
S. ir O. Ačiai 
M. Alkunas 
M. Meškinis 

Saulėnas 
Benkus 
D’zirigelevičius 
Gumauskas 
Radzevičienė 
Stančikas 
Špokas

Mikas Saulėnas 
Matti Saulėnas
S. Paplauskienė
T. černauskiene
W. Sirnans 
J. Ziminski

surinkta aukų 
Per V. Kancevičių 

kavo sekami:
S. ir O. Pifsuckiai
P, Gideikieng
W. Pilsucky

$106.00 
au-

$io.6o
5.60 
l.fco

$25.00 
10.00 
5.66 
5.66 
5.00 
5.60

• 5.00 
5.00 
5.00

Per V. kancevičių 
surinkta aukų

Sutrauka
Per A. P. Dambrauską 

surinkta aukų
Per V. Kancevičių

Sykiu
Penny S^le” pelnas

$16.50

$106.00
$16.50

$122.50
$164.41

B

5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Viso iš Haverhillio pa
siųsta Komitetui $286.91

Per LLD 85 kp. naftų pasi
darbavimą, rengiant įvairius 
parengimus, kaip dėl Sovietų 
Sąjungos medikalės pagalbos, 
taip ir dėl Amerikos Raudono
jo Kryžiaus, buvo sukelta 
$714.59.

kuopa, nėra nariais 
bet veikdama, tai 

daugelį naudingų 
abelnos visuomenės

Per. A. P. Dambrauską

(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y?

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

skaitlinga, 
nuveikia 
darbų dėl 
naudos. O jeigu kuopa būtų
skaitlingesnė nariais, tai tuo
met rastųsi daugiau spėkų ir 
būtų galifna daug daugiau 
naudingų darbų nuveikth

Varde LLD 85 kp. ir Mas
sachusetts Lietuvių Komiteto, 
visiems aukavusiems dėl nu
pirkimo trijų ligonvežimių, ta
riu nuoširdų ačiū.

A. P. Dambrauska8.
X • . -W ■ » • \- A. . . H - •**

I.. .......................................... ...

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

iŠ senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
D k < >n>

Keidau.iama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 

, JONAS ŠTOKĖ8, 
512 Marion St, tfroolčiyn ■..i J-,. sL.S'-.4.

■feL GLeariiore 5-6191

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
1. VITAMINS FOR VICTORY-B-COMRLEX tabletėlės; susideda iš šių 

vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.

2. PHOSPHO-B tabletėles nervų sustiprinimui dėl tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.

3. SODEOM tabletėles, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.

4. N-56 CA-83 tabletėles del peptic Ulcers, Gąstritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gažus ir tokiu būdu duodą progą bpai gyti.

6. P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis huo vidurių užkietėjimo.
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del t>.B. LAx pardavinėjimo.

8. LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir hemdlonu- 
mai po valgių. .. t

. Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HĖALtii
465 LORIMER STREET BROOK Lttf, N. V.

PIRMOJI GEGUŽĖS
šiemet Pirmoji gegužės Amerikoje btis apfąikŠ- 

čiojama svetainėse. Ji bus minima itiasiftiuose ihi- 
tinguose. Visi pažangūs žmonės, kuriems nereikės 
Ją dieną dirbti kariniuose darbuose, privalo daly
vauti Pirmosios Gegužės minėjiihb ftiitirigubsė.

NEW YORK, N. Y.
Apvaikščiojama gegužės 2 d., Yankee Stadium. 

Iškilinės įvyks popietyje, 1-mą vai. Įžahga 55c. Kvie- 
čiariie lietuvius dalyvauti.

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Nariio salėje, gegužės 1 d. dalyvfliis 

Liuosybės Choras ir Mdteryį Apšvietos Griipė, po 
vadovybe George Steporiavich. Bus kalbėtojai iš 
Bostono. Taipgi tdfešinlė muzikos šokiairis it šiaip 
pasilinksminiihų. Įžanga veltui. Kviečia Kompartijos 
Komitetas.

PHILADELPHIA, PA.
Šeštadienį, 1 d. gegilŽės įvyks Pirmos Dienos Ge

gužes Apvaikščiojimaš maririiatfie mitinge. Kalbės 
Wm. Z. FostėHs, biis it kiti kalbėtojai it mužikais 
programa. Town Half, 150 North Brčad St. 8 t; V. 
Rodys j tulžius “GėnėrMl Srivdrov” iŠ Sovietų Sąjun

gos. Lietuviai RrkŠortii dalyvaūt — Rep.
HARTFORD, CONN.

Penktadienį 30 d. balandžio, 8* v. v. Polish Natio
nal Hdriiė, 100 Governor St Kalbės žinohiks kalbėto
jas John Williamson. Taipgi bris it vietinių gėtį 
kalbėtojų. Visi kviečiami dalyvauti pamiriSjinW. 
Įžanga 25c.
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Philadelphia, Pa

KRISLAI

ofensyve

Kings,

JOE 
(Utica 

Ave.,

to be consumed on the

FISCHETH
Pizzeria Rest.)

Brooklyn, N. Y. T

and wine at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control Law 
15th Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

WILLIS SILVESTRI
.. Brooklyn, N. Y. T

Alcoholic Beverage Control Law 
92nd St., Borough of Brooklyn, 

Kings, to bo consumed on the

FEIJX LcROY SCHRAUTH 
LeRoy’s Tavern

1814 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai
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Gegužė, 1, 1943
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Sovietų Oro Jėgų ir Artilerijos Sėkmingi 
Žygiai prieš Hitlerininkus

LONDON, bal. 30. — Maskvos radijo vidunaktinis 
pranešimas:

Vakariniame fronte Sovietų artilerija ir kulkasvai- 
dininkai naikino priešus ir karinius jų reikmenis. Per 
dienų buvo nušluota bent 200 vokiečių kareivių ir ofi- 
cierių.

Į šiaurius nuo Čugujevo sovietiniai kovotojai atmušė 
vokiečių bandymų pereit per vienų upę.

Į vakarus nuo Rostovo hitlerininkai atvejų atvejais 
mėgino užimt vienų labai svarbių aukštumų. Mūsų ka
riai atmušė visus priešų bandymus. Vakarop sovietinė 
kariuomenė kontr-atakavo vokiečius ir žymiai pageri
no savo pozicijas. Mūšio lauke liko daug priešų lavonų/

Volchovo fronte mūsų artilerija sunaikino 3 bateri
jas vokiečių kanuolių, tris prieštankines patrankas; su
daužė keturis nedidelius fortus ir nuskandino keturias 
valtis, pilnas vokiečių kareivių.

Bal. 28 d. sovietinės oro jėgos įvairiuose sektoriuose 
sunaikino bei sužalojo bent 20 vokiečių trakų, pilnų ka
riuomenės ir reikmenų; suardė geležinkelio traukinį ir 
nutildė penkias kanuolių baterijas.

Bal. 29. — Naktį sovietiniai bombanešiai atakavo 
vienų vokiečių lėktuvų stovyklų ir sukėlė šešis gaisrus 
joje.

Partizanų būrys Černigovo srityje susprogdino vo
kiečių traukinį. Buvo suardyta garvežis ir sudeginta 
58 gazolino vagonai.

Jungt. Valstijų Lakūnų Veiksmai Italijoj, 
Saliamono Salose, Aleutuose ir Burmoj 
Amerikos Oficialiai Pranešimai

CAIRO, Egiptas. —Jungt. Valstijų oro jėgų praneši
mas:

Mūsų bombanešiai Lįberatoriai atakavo prieplaukų 
įrengimus Messinoj, Italijos saloj Sicilijoj, ir Neapolio 
uostų (pačioj Italijoj) dienos laiku vakar.

Mūsų lakūnai pranešė, jog daugelį kartų tiesiog pa
taikė didelėmis bombomis į prieplaukų pastatus, į ša
lutinius geležinkelius ir į posto elektros dirbyklą. Buvo 

. sukelta smarkios ekšplpzijĮo^ ir dideli gaisrai. Priešų 
lėktuvai skaitlingu būriu atakavo mūsų bombanešius, 
ir bent keturi priešų lėktuvai liko nušauti žemyn.

Amerikos bombanešiai Neapolyje daugelį kartų pa
taikė į prieplaukas. Juos atakavo priešų lėktuvai ko
votojai. Tapo sunaikintas vienas vokiečių lėktuvas.

Iš visų tų veiksmų negrįžo tik vienas mūsų lėktuvas.

WASHINGTON, bal. 29. — Jungt. Valstijų laivyno 
pranešimas:

PIETINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Grupė mūsų bombanešių balandžio 23 d. atakavo ja

ponų lėktuvų stovykla Tarawoj, Gilberto salose; su
prantama, kad padarė didelių nuostolių priešų įrengi
mams, Japonų lėktuvai ^kovotojai ir priešlėktuvinės ka- 
nuolės priešinosi, bet visi Jungtinių Valstijų lėktuvai 
sugrįžo.

Bal. 28 d. didieji mūsų bombanešiai Liberateriai ata
kavo japonų įrengimus Kahili, Shortland salos srityje, 
jr Viloj, centralinėse Saliamono salose. Pasekmės ne
pastebėtos.

ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS
Bal. 24 d. iš ryto kariniai Jungtinių Valstijų laivai 

bombardavo japonų pozicijas Holtz Įlankoj ir Chicha
gof uoste, Attu saloj (vakariniuose Aleutuose); sukėlė 
kelis gaisrus. Jokios priešų kanuolės neatsiliepė.

Bal. 27, nežiūrint blogo oro, mūsų lėktuvai kovotojai 
kartą atakavo japonų įrengimus Kiškoj (vakariniuose 
Aleutuose), Pasekmės nepastebėtos.

NEW DELHI, Indija, bal. 29. — Jungt. Valstijų oro 
jėgų pranešimas:

Vidutiniai mūsų boųibanešiai per kelias pąskutipes 
dienas atakavo įvairius japonu įrengimus Centraliųėje 
Burnoje ir ture j 6 puikių pasekmių. Jie sėkmingai bom
bardavo upės prieplaukas ir geležinkelių įrengimus 
Monywoj, pataikydami į įvairius pastatus.

Kita grupė mųsų bombininkų atakavo jąponų lėktu
vų stovyklą Kangaunge ir pataikė į aikštę ir pastatus 
ir tupėjusius ant žemės lėktuvus. /

*............................. ....... *............    ,.i, i

Amerika Netarpininkausianti
Finliandijai

Washington. — čionaiti- 
niai politikai sako, - kad 
Jungtinės Valstijos neis į 
tarpininkus taikyt Finlian- 
dijųi (Suomijai) su Sovietų 
Sųjunga. Bet Amerikos val
džia, esu, įspėjo Finlįandiją 
nedalyvaut jokiam^ būsi
mame vokiečių 
prieš Sovietus.

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
frontuos?, negu kada nors še
ši mėnesiai yra davę. Gal -gi 
per šį pusmetį* bus atidarytas 
ir antrasis frontas Europoje. 
O tai būtų vienas geriausiųjų 
žygių..-

Be abejo, antrojo fronto ati
darymas turės daug bendro ir 
su tuo, kiek jo žmonių masės 
reikalaus. O jos tuomi turi

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL 
NOTICE is hqreby givep that License No. 
RW 384 has been issued to tne Undersigned 
to se|| beer and WiOe at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 15Ę2 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of jCings, to be consumed on the 
premises. '

FRED CROCE
(The New Broadway Pizzeria) 

1552 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hpreby given t|iat License No. 
RW 544 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholip Beverage Coritrol L^w 
at 89 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOAQUIN VIEIRO 
(Frepte Unkjo Rest.)

89 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RP 4355 has been issued to |he undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Ęeverąge Con
trol Law at 1610 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn County of Kings, to be consumed 
on the preąiises.

MARY ROUSE
1610 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License Ro. 
SB 47 has been issued to the undersigned 
to sell beer and cider at retail under Section 
107 of the 
af 1814 E. 
County of 
pretnises.

So. Boston, Mass.
Žinyčios Pavasarinis Bankietas 

Ir Koncertas, Pašvęstas 
Darbininkų Šventei

ši pramoga yra pašvęsta pa
minėti darbininkų šventei, ku
rią visi susipratę darbininkai 
visame pasaulyje švenčia, tai 
yra, Pirmoji Gegužės, darbi
ninkų šventė, šioji šventė yra 
vienintelė švente, kurioje visi 
darbininkai turL^progą apkal
bėti savo reikalfc ir pareikšti 
pasauliui, kad jie yra vienin
gi ir sąžiningi savo reikaluose.

žinyčioje Pirmosios Gegužės 
paminėjimas bus švęstas su va
kariene ir geru koncertu. Kon
certą išpildys Bevardis Kvar
tetas, kuris susideda iš St. 
Pauro, P. švedo, R. Niauraus, 
ir V. Bulchaus. Kvartetas yra 
žymus su savo dainavimais, 
nes jie gana artistiškai išpildo 
muziką. Prof Harvey Davis 
skambins pianu. Jis yra visų 
mylimas pianistas ir geras 
ąkompanistas. Lillian Levas 
gros smuiką. Jos grojimas yra 
žavėtinas visais būdais ir ji 
smuiką valdo gana lavintai ir 
gabiai. Rožė Merkeliūtė-Stri- 
pinis sudainuos daug gražių 
solų. Ją visi myli, kuomet ji 
dainuoja, nes jos dainavimas 
yra žavėtinas. Pagaliaus Ži
nyčios Choras sudainuos kele
tą gražių dainų. Koncertas bus 
labai gražus ir linksmas; taip
gi ir vakariene bus skani vi
sais atžvilgiais, nors ir mėsos 
negalima gauti. Jei liks dar 
laiko, galės visi su šokiais pa
silinksminti. Taipgi, mes tu
rėsime garsų kalbėtoją, visiem 
žinomą Dr. Ellis Davis iš 
Quincy, Mass. Jis kalbės apie 
darbininkų pergales.

žinyčios komitetas prašo vi
sų drąugų ir draugių ateiti 
sekmadienį, gegužės (May) 2- 
rą, kaip 5:30 vai. po pietų į 
žinyčią, E. 4th ir Atlantic 
Sts., So. Boston, Mass. Įžan
ga bus imamą vienąs doleris 
padengįinųi maisto ir kitų iš
laidų.

Visiems yra priderystė da
lyvauti šioje šventėje, peš toje 
Šventėje mes turėsime tikrai 
ąpfcąlbęti sąvo reikalus.

Kviečią Žinyčios
Bankieto Komitetas.

Mirė Lietuviai
Mirė Antanas Paląįmą, su

laukęs 53 mętų, gyvepo ?524 
Ęįdge Avė., pąĮąiJptąs balan
džio 16 d., ant U. S. Soldier’s 
kąpįnių.

Ąndriys Kromepis mire ba- 
landžįo 13 d., buvo 73 metų 
amžiaus, gyvepo 1116 Pine St. 
Jis palaidotas ant Jacobstown 
kapinių, balandžio 1$ d.

Jonas Mockevičius mirė ba
landžio 21 dieną, sulaukęs 68 
metų amžiaus. Gyveno l$20 
Šo. Front St., palaidotas ant 
Fernwood kapinių balandžio 
28 dieną. ' .

Visų laidotųvęinįs rūpinosi 
graboriuą J. Kąvaliauslęąą, ku
rio antrašas yra 1439 So. 2nd 
St., Phila/ Spaudai pranešimą 
davė taip pat graborius.

NOTICE is hereby given -.hat License No. 
RL 43?2 has bpep issued to the undersigned 
tq sail bear, wipe and liqupi\ at retail under 
SectjoiI 107 of the Alcoholic \Beverage Con
trol Law at 2081 Nostrand Ąve., Borough of 
Brooklyn, County of Kings,' to be consumed 
on the premises.

HUNT BROS. TAVERN, INC.
2081 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T 
NOTICE is hereby given :hat License No. 
RL 6041 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1607 Sheepshead Bay Rd., Bo- 
.rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

ROBERT SUTHERLAND
1607 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 382 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1|1- Vtica Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

111 Utica

NOTICE is hereby given that License No- 
RL 4303 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 456 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE SAVIDES, JR. '
456 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that' License No. 
RL 5024 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1310 Flatbush Ave. .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to i>c consumed 
on the premises.

PATRICK O’DONNELL 
B. & F. Tavern

1310 Flatbush Aye., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3249 has been issued to the undersigned 
to'sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1762 E. N. York Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SANTO MESSINEO
1762 E. New York Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 333 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the 
at 6802 — 
County of 
premises-
6802 — 15th" Ave^

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7232 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 630 Flatbush Ave. .Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the Jkcmises.

630 PATIO CORP.
630 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Pamokinimai Kaip Tapti Piliečių 30c 
Kantičkos, Giesmių Knyga .....$2.00
Gaspadinč, Valgių Receptai ....$1.00 
Kantri Alena, apysaka ...............25c
Erodas Boba ir kitos apysakas....35c 
Kapitonas Fogelis, apysaka .......40c
Girtuoklių Linksmos Dainos ..... 15c
Apie Dangų, Saulę' ir Žvaigždes..l0c 
Mikaldos Pasakojimai ................ 25c
Duktė Marių, graži apysaka ....... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ...........25c
Burykla ir Buitininkas ...............25c

vai.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS,
Pirmadienį, gegužės 3 d., '1

dieną prasidės rankdarbių paroda, 
kurią rengia Russian War Relief 
Komitetas. Bus didžiajame Worces- 
terio departmentinėje krautuvėje, 
Denhom & McKay Boston, 6-to auk
što auditorijoj. Tęsis 3 dienas, geg. 
3-4-5. Kadangi pirmadienį krautu
vės atdaros iki 9 vai. vakaro, tai ir 
paroda bus galima lankyti iki 9 va
landos. Bus ir užkandžių. Patartina 
lietuviams pamatyt šią parodą.

(103-105)

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia labai šaunų 

parengimą, kur galėsite pažaisti su 
paveikslukais. Bus ir užkandžių su

gėrimais. Įvyks sekmadienį, geg. 2 
d., 3 vai. dieną, Laisvės Choro sa
lėje,ri 155 Hungerford St. Kviečiame 
narius dalyvauti ir taipgi atsives
kite ir nenarius, linksmai praleisi
me laiką. — Kom. (102-103)

LAWRENCE, MASS.
Sekmadienį, geg. 2 d., Rusų salė

je, 287 Irving Ave., 3-Čią vai. dieną, 
bus rodoma kalbančios filmos. Ren
gia Mass. Lietuvių Kom. Pirkimui 
Ambulansų. Paveikslus rodys J. 
Klimas, iš Brooklyn, N. Y. Įžanga 
40c, su taksais. Kviečiame vietinius 
ir iš ' apylinkės dalyvauti, pamatyti 
labai žingeidžius paveikslus. — 
Kom. (102-103)

ELIZABETH, N. J.
Sekmad., geg. 2 d. įvyks mezgė

jų susirinkimas. Vietinės ir iš apy
linkės draugės malonėkite dalyvau
ti. LDP Kliube, 408 Court St., 3-čią 
vai. dieną. — B. Makutenienė, sekr. 

(102-103)

Penktas Poslapis

;l

Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....35c 
Lengvas Būdas Išmokti Ahgliškžd 35c 
Sveikata Ligoje, aprašo *žoles ....25c 
Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c 
Karves Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ................................. $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi...... $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo,

su paveikslais ............................25c
Istorija Abelnai, 500 pusi............1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimai, Deįpa- 
žinystė, 412 pusi........................3.00

Pilna Georgrafiją, su paveikslais, 
412 pusi....................................3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka

Kabalas, 
Praloto

........................................,..25c 
Zobovos Knygutė .........15c

Olšausko Darbai ,..........10c
žolių Arbatos

Nervų ir nuo Stutukimo, po ..... 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ....... 60c
Nuo Kosulio, Dusulio .................. 60c
Vyriškumo Pataisymai ................ 85c
Moterų Mėn. Reguliatorius .........60c
Vidurių Liuosuotojas ................... .60c
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ...................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever -.......
Nuo nemalonaul kvapo
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių 
Trejanka, zstambios šaknys 
Nuo Cukrinės Ligos ..........
Nuo Sutikimo Žolės ........
Kraujo Valytojas .............
Pailių '(Piles) Mostis ........

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽŲKAITIS,
834 Dean St., Sj>encerport, N. y.

85c
,80c

60c 
.60c 
85c 
85c 
,60c 
.85c

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai įrengta Susiėjimams Įstaiga "vxTt

vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų Jalus ir 
ęjius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki 
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užčjimūi gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

f

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti ' < 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Štai 
Presas

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus Brooklyne

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EV* 4-8698

HARTFORD, CONN.
ALDLD moterų kliubo susirinki

mas turės būt 2 d. gegužės, 6 v. v. 
Nors bus ir parengimas, mes vis ra
sime vietos pasitart, nes daug rei
kalų yra ir atidėliot nepatogu. Tai
gi, draugės, būkime visos po antra
šu 155 Hungerford St. — V. Kaz- 
lau, sekr. (102-103)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
d. gegužės, 8 v. v. Liaudies Name. 

Visi nariai turėtų dalyvaut, nes bus
svarbus susirinkimas ir nariai užsi
mokėję už 1943 m. gaus naują šių 
metų knygą. — Sekr. (102-103)

3

NASHUA, N. H.
Proga pamatyti žingeidžias kai. 

bančias filmas. Sekdam., geg. 2 d. 
7 v. v. Lenkų salėje, 15 School St 
Įžanga 45c, su
Mass. Liet. Kom. Pirkimui Ambu- 
lansų. Paveikslus rodys J. Klimas 
iš Brooklyn, N. Y. Kviečiame visus 
dalyvauti. — Kom. (102-103)

taksais. Rengia

i

I
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Charles:
Uf’-TG-DATE ♦

BARBER SHOP*
K. Degutis, Savininkas • 

Prielankus Patarnavimas ♦ 

306 Union Avenue *
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ♦

BROOKLYN •
Gerai Patyrę Barberial

r 4

Dr. John Repshis 
/ (REPSYS) 

Lietuvis gydytojas
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti 'Central Skvero , 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel. TRObridge 6830

OFISO VALANDOS, 
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniai*:

VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
Nėra valandų sekmadieniais.

DR. J. J. KASKIAUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-T964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J. .

■ . T■'V■■ . .. 1 ."W|

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprųpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc
496 GRAND ST. BROOKLYN, N-Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Naudokitės Gera Proga
Pasekančias 30 dienų, mes darome Sį speciali pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kalnų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dienų
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

.Atsilankė parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) * <

o;
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie -manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkintu

1113 Mt Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefone Poplar <!!•
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Biznieriai, skelbkite savo biznį

MATYK

MATYK

MATYK

l
THEATRE.—Broadway & 46th St.

VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENIS!

USEFUL...PRACTICAL

O

Daniell 
Bohnen 
Palmer 
Watson

PARODOMA 
AMERIKIEČIO 
KELIONE Į TIESĄ!

114 akerių žemės. 9-nių 
namas. Dvi barnės. Ce- 
fliorai. Geležiniai stenci- 
kornam gyvuliams, gara-

Amerikiečiai! Visi didvy- 
. Nuotikiai ant nuotikių r,u

tinės šalies ambasadorius nori 
iš tikrųjų pažinti socijalistinį 
kraštą . ir užtikrina ambasa
doriui pilną laisvę tą padary
ti.

MATYK
Sportų judžius.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moterų ir merginų 

dirbti J. Eisenberg dirbtuvėje. Pa
tyrimo ’ nepageidaujame. Prašome 
kreiptis: 173 Hudson St., New York 
City, N. Y. (antros lubos) (102-103)
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Visi į Gegužinės Apv aikščio jimą Šį Sekma
dienį, Gegužės 2 d., Y ankee Stadiume!

Kalbės majoras LaGuardia, J. V. senat. Pepper, CIO ir AFLuniju vadai ir kiti žymūs visuomenininkai amerikiečiai ir 
svečiai; dainuos pasauk garsus solistas P. Robeson ir chorai

Didžiosios darbo žmonių šventės—Pirmos Gegužės—pami
nėjimas, kuris šiemet įvyks gegužės 2-rą, sekmadienį, kad ne
sutrukdyti darbininkų nuo gaminimo įrankių sumušimui Hit
lerio, bus didžiausiu Vieningumo ir pergalės sąskridžiu, koks 
kada yra buvęs New Yorko mieste.

Nors jį rengia AFL ir CIO unijų bendras komitetas ir 
didžiumą publikos, be abejo, sudarys unijistai, tačiau pareikš- 
dami savo vieningumą su pasišventusiais pergalei darbinin
kais čia bus ir daugelis vidurinės klasės žmonių, o taip pat ir 
vyriausybės, taipgi įstatymdavystės atstovų, vietinių ir nacio- 
nalių figūrų. Tai liudija, kad ir būsimų kalbėtoji) sąstatas:

Gerb. Fiorello H. LaGuardia, New Yorko miesto majoras.
Senatorius Claude E. Pepper iš Floridos. <
A. Clayton Powell, Miesto Tarybos narys ir laikraštininkas.
Julius Emspak, sekretorius Elektristų, Radijo ir Mašinistų 

Unijos.
Dr. Wei Tao-ming, Chinijos ambasadorius.
Albert Guigui, generalis sekretorius Francijos Darbininkų 

Konfederacijos, tik kelios savaites atvykęs iš Hitlerio domi
nuojamos Francijos.

Margaret Bondfield, veteranė Anglijos darbininkų vadove
Ir pirma moteris vyriausybės kabineto narys.

Genevieve Tabouis, laikraštininke, kovojančių francūzų 
laikraščio redaktorė.

Joseph Curran, .Nacionalės Jūrininkų Unijos prezidentas ir 
New Yorko miesto CIO Tarybos veikėjas, bus mitingo pirmi
ninku.

Meniškoj programoj dalyvaus garsusis dainininkas-aktorius
Paul Robeson; Raymond Edward Johnson, žvaigždė veikalo

“The Patriots,” Morris Carnowsky, žvaigždė veikalo “Counter
attack.”

Pagerbimui mūsų karinių jėgų ir jūrininkų bus įteikta me
daliai trim iš atsižymėjusių jūrų didvyrių. Jūrininkai ir daug 
kitų unijų organizuotai dalyvaus mitinge. CIO unijos išpirko 
50 tūkstančių tikietų.

Jeigu jūs esate karo laimėjimo šalininkas, jūsų vieta taipgi 
yra tame patrijotiškamę masių darbo žmonių sąskridyje šį 
sekmadienį, Yankee Stadiume. ' ;

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ
Artkino Rodo! Įspūdingiausius šių laikų Įvykius!

V •.. ni HFL Arti 14 St. ir Union Sq.Irving Place lhe. gr— 5-9879
Vėlus Rodymas 
Kas šeštadienį

Tikra, Dramatiška Karo Filmą

“One Day of War”
Russia, 1943 

(The March o£ Time)

SX >o.a “Gold Rush” 
taipgi: RAIMU lošia 

“LAST DESIRE”

v J?

Unijistai Išpirko 50 
Tūkstančių Geguži

nes Tikietų
Didžiojo New Yorko CIO 

Tarybos sekretorius Saul Mills 
dar pradžioje šios savaitės 
pranešė lokalams, kad Tary
bos paimtieji 50,000 tikietų 
bendros darbininkų gegužinės, 
įvyksiančios šį sekmadienį, 
Yankee Stadiume, visi pa
skleisti lokaluose. Pritrūkus 
po 55c tikietų, pradėta parda
vinėti brangieji, po $1.10.

Lietuviai taipgi tikisi turėti 
gražų būrį dalyvių. Tik visi 
raginami Įsigyti tikietus iš 
anksto. Po 55c tikietų dar ga
lima gauti Laisvės raštinėj ir 
pas platintojus.

’’Mission T o Moscow”
- Puikus, Svarbus 

V eikalas

Puikų faktišką Sovietinį Judį -

Russians at War’
Paveiksluoja Rusijos žmonių ir gamybos jėgas, 
sėkmingumą kovoje ir narsią dvasią. «
Tai yra giliai žmogiška istorija vyrų, moterų ir vaikų, 
kurie kovoja ir gyvena pergalei ir laisvei.

Nuolat nuo'9 v. ryte—28c iki 1 v. p. p. šiokiom dienom.

STANLEY THEATRE ,th Avc Ste N r

IŠ JŪROS, LIEPSNOJANČIOS 
PAVOJAIS IR SUJAUDINI
MAIS... IŠĖJO DIDYSIS ŠIŲ 
METŲ JUDIS... O KARAS! 
PIRMUTINE ISTORIJA BEGA
LINIAI DRĄSIŲ MŪSŲ SUB- 
MARINŲ! Dieną jie saugo mūsų 
laivų kelius ... naktį jie smogia 
staigiuose Kommandų žygiuose! 
Visi 
riai!,

TYRONE POWER

jo atsisveikinančioje rolėje iki 

 

karo pabaigos ... Grumtynės su 
mirčia bo arduotame gelmėse 
submarine! Meilės suradimas 
brangiuose, tartum vogtuose mo
mentuose:

“Crash Dive”
techniškomis spalvomis

su ANNE BAXTER ' 
DANA ANDREWS 

♦SCENOJE VAIDINA—JIMMY 
DORSEY ir Jo Orkestras ir pui
kusis ROXY STAGE REVUE*

ROXY
7th Ave. ir 50th St., New York.

Paskutinis Užkvietimas 
Į Paskutinį Sezono 

Balių L. Salėje
Oras atrodo tinkamas

proga gera d-ar kartą susieiti 
smagiai pasilinksminti ir pasi
svečiuoti Moterų Apšvietos 
Kliubo ir mezgėjų suruoštame 
baliuje. Jisai įvyks šio šešta
dienio vakarą, gegužės 1-mą, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Įžanga tik 25c.

Baliuje bus štai ko: Įreng
ta mezginių stalas; šokiai prie 
geros muzikos; trumpa pro
grama ; košelienos, kukulių ir 
kitų šaltų ir karštų šeimyniškų 
valgių, ir gėrimų, kurie bus ga
tavi užsisakyti, kas norės ir 
kiek norės nuo 6 v. vak. Tai
gi, jūsų laukia gera proga pa
silinksminti ir geram tikslui, 
nes kliubietės kiekvieną už
dirbtą centą išleidžia Ameri
kos ir jos talkininkų karo pa
stangoms paremti.

Moterų Apšvietos
Kliubas ir Mezgėjos.

GARSIAUSIAS AMERIKOS TEAT
RAS Rodo judžius iš visų karo lau
kų, iš kiekvieno kampo pasaulyje — 

• Puikiausi judžiai mieste 
SENSACINGA JUDI 
TOKYO BOMBING 
PREZIDENTO ROOSE- 
VELTO: ATSILANKYMĄ 
MEKSIKON 
“PLAN.FOR 
DESTRUCTION” 
(HITLERIO PASAULINE 

SVAJONE) 
Mokslinius, Kelionių ir 

20c iki 2 P. M.

“Mission to Moscow,” Warner 
Bros, picture directed by Michael 
Curtis. Screen play by Howard 
Koch from story by Joseph E Da
vies. presented at the Hollywood 
Theatre. Running time, 2 hours, 4 
minutes.

THE CAST:
Joseph E. Davies .... Walter Huston 
Mrs. Davies ............... Ann Harding
Freddie .................... George Tobias
Litvinoff ................ Oscar Homolka
Emlen ...................... Eleanor Parker
Paul Grosjean ......... Richard Travis
Major Kamenev .... Helmut Dantine 
Vyshinsky :............. Victor Francen
Spendler .................. Jerome Cowan
Von Ribbeptrop ..... Henry
Krestinsky ............ Roman
Tanya ...................... Maria
Henderson .............. Minor
Col. Faymonville   Moroni Olsen 
Herr Schact ............... Felix Basch
Molotov .... .............. Gene Lockhart
Kalinin .............. Vladimir Sokoloff
Winston Churchill.......

..... Dudley Field Malone 
Stalin ....... '.............. Manart Kippen
Mrs. Churchill .............. Doris Lloyd
Bukharin ..........  Konstantin Shayne
Shigemitsu ........... Peter Goo Chong
Lord Chilston ......... Lumsden Hare

Na, tai istorinis buvusio am
basadoriaus Joseph E. Davieso 
veikalas “Mission to Moscow” 
jau rodomas filmoje, rodomas 
kinuose, šitų žo’džių rašytojas, 
perskaitęs knygą, galvojo, 
kaip gi tokioje formoje para
šytas veikalas galės būti nu
filmuotas, perstatomas prieš 
skaitytojo akis ekrane? Jis ne
turi intrigos. Jis parašytas laiš
kų, valstybės departmentui 
ir prezidentui raportų ir die
nyno pavydale.

Mano nuostabai, judamųjų 
paveikslų technika knygą taip 
gražiai pritaikė, perstatė skai
tytojui, jog, rodos, kiekvienas 
svarbesnis dalykėlis čia užre- 
korduotas.

“Mission to Moscow” filmą 
—viena puikiausių, filmų. Tai

ei n am o j i istori j a,—istoriją 
laikotarpio, kuris privedė pa
saulį prie didžiausio karo; tai 
Tarybų Sąjungos kovų istori
ja už kolektyvį veikimą tarp
tautine plotme, už taiką pa
saulyj, prieš visokius penkta- 
kolonistus trockistus namieje.

Filmos prologą sudaro pa
ties ambasadoriaus Davieso 
trumpa kalba,—paaiškinimas, 
kas vertė jį knygą rašyti, ko
dėl mes turime palaikyti drau
giškus santykius su Tarybų Są
junga, kodėl mes turime ją ge
riau pažinti, suprasti.

Paskui seka “tiktoji filmą” 
—Walter Huston, gabusis ak
torius, puikiai vaidina amba
sadorių. Prezidentas paskiria 
jį vykti Tarybų Sąjungon ne
paprastam darbui: tą šalį pa
žinti, kiek tik galima, ir jam, 
prezidentui, pranešti, rapor
tuoti apie ją. Ambasadorius 
išvyksta su žmona (Ann Har
ding) ir dukterimi (Eleonor 
Parker). Ambasadorius susto
ja Berlyne ir nori matytis su 
Hitleriu, nori jam patiekti 
prez. Roosevelto sumanymą, 
kad jis nusiginkluotų. Bet Hit
leris ambasadoriaus neprisilei
džia.

Kelrodis į Gegužinę
Gegužinę rengia darbininkų 

unijos—AFL ir CIO; remia 
šimtai kitų organizacijų.

Įvyks šį sekrtiadienį, gegu
žės 2 dieną, 1 vai., Yankee 
Stadiume, E. 161st Št. ir River 
Ave., New Yorke.

Stadiumas Privažiuojama:
IRT—Jerome arba Lexing

ton traukiniais, einančiais į 
Woodlawn. Gaunami Union 
Square ir kitose didžiosiose 
stotyse, New Yorke.

Independent (8th Ave.)— 
Grand Concourse traukiniais. 
Gaunami 42nd St. stotyje. Iš- 
sėsti 161st St. stotyje.

Norinti važiuoti kartu su lie
tuvių Komitetu susirinkite prie 
Laisvės salės 11 vai. ryto. 
Įžangos tikietus po 55c iš 
anksto įsigykite Laisvės rašti
nėj ir pas platintojus.

TIESA
Durys atdaros 10 v. ryto. WIE

OVIETŲ
RUSIJĄ!

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam .
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Tfc« •trfthnjf report by 
former U. S. Ambassador PAIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo pusbrolio Jono Ra
gelio, paeina iš Lietuvos Kamajų 
parapijos, Rokiškio apskričio. Į 
Ameriką atvažiavo 1911 m. Pirma 
gyveno New Jersey valstijoj. Kaipo 
su gimine norėčiau susisiekti. Pra
šau kreiptis:

John Ragelis, 58-54 Maspeth Avė.; 
Maspeth, N. Y. (99-104)

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma New Yorke ant 

Highway, 
kambarių 
mentiniai 
liai, saila
džius, vištinyčia. Yra gražus sodas, 
taipgi yra didelės girios. Parsiduo
da prieinamai. Pardavimo priežas
tis, savininkas turi gerai apmoka
mą Defense darbą ir negali vesti 
farmos darbo. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės pas: Ralph La- 
maitis, 919 Glenmore Ave., Brook
lyn, N. Y. \ (101-103)

WALTER HUSTON - ANN HARDING • Directed by MICHAEL CURTIZ 
GEORGC TOBIAS • OSCAR HOMOLKA • OINE LOCKHART • HELMUT DANTINI 
PRESENTED BY

p ui a r PRICES

Parsiduoda 5O\^krų farma, labai 
gera žemė, gražios pievos, upelis ir 
miškiukas. 5-kių Kambarių namas 
ir gera barnė. Arti prie gero kelio— 
State Road. Arti prie miesto, gal
vijai ir visi ūkiui apdirbti Įrankiai. 
Kaina $1800 pinigais. Kirman, Sa
ratoga, N. Y; X102-103)

Nuvykęs Maskvon, atsilan
kęs pas Kalininą, ambasado
rius pareiškia jam noro maty
ti savo akimis Sovietų Sąjun
gą, laisvai kalbėtis su josios 
žmonėmis. Kalininas nudžiun
ga, kad nors vienos kapitalis-

* , LIETUVIŠKAS * 

TRAKTYRIUS 
(VALGYKLA IB ALIN®) 

Rheingold Extra Dry Ala* 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

UTUANICA SQUARE RESTAURANT
BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, 
Banketų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

____ _______________________________ i.__________________

ra 

WAT C H IS

.$30.00

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 UNION AVĖ. 
"BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne K
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

lėgalėse Šventėse
Kiekvieną dieną yra/didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612
■ C

UWUViK4

ELIZABETH . 17 i»w«l» . $2475/

AIR WARDEN 
15 jewels 

«29'»

MIUTAtY
RING 
$15.00

ROBERT UPTON 
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N.
Tel. Stagg 2-2178

GERIAUSIA DUONA
WOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.

iui.ą/i.ąĄ.ivi.ąą.ąą.ąą.ąy e a «

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONIC 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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